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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no verso do CARTÃO-RESPOSTA utilizando 

caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 

somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA devidamente 

assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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O JOGADOR DE PALAVRAS 
Fernando Sabino 

 
 “Destarte”, “outrossim”, “obtemperar” são verdadeiros palavrões que, francamente, não há cristão que me obrigue a 
empregar. 
 Caio na asneira de dizer isso a um professor meu velho conhecido e meio abilolado que encontro na rua. _____________, 
ele me arrasta a um bar, a fim de repartir comigo uma cerveja e suas ideias: 
 – Tudo é jogo de palavras. Mas o verdadeiro jogador sabe que é do som das palavras que vem o sentido delas. Se você não 
compreender isso, não vai compreender mais nada. Nunca chegará a entender, por exemplo, que a palavra “almoçar” na verdade 
significa um templo árabe, Ou que a palavra “sinecura” quer dizer um cantinho em forma de nicho de certas sacristias. Ou que o 
nome “Chiquinha” é a terceira pessoa do verbo chiquinhar. Que significa simplesmente chatear. Estou chiquinhando? 
 Como eu dissesse que não, ele renovou os copos e prosseguiu: 
 – Veja a palavra “distância”: não vá me dizer que, em matéria de beleza, você a põe em pé de igualdade com a palavra 
“umbigo”, por exemplo, ou “perereca”. Aliás, toda palavra terminada em “eca” é feia, ridícula ou gaiata: panqueca, cueca, sapeca, 
rabeca, munheca, careca, moleca. E toda palavra em “ância”, já falei em “distância”, é agradável e _______________, qualquer que 
seja a significação: fragrância, infância, substância... 
 – Por causa do sentido – resolvi provoca-lo. 
 – Não senhor: por causa da eufonia, meu velho. A palavra “úlcera” é uma das mais belas da língua portuguesa e “cancro” 
uma das mais feias, significando coisas tão semelhantes. É que em geral uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido. E a 
recíproca (que palavra!) é verdadeira. “Tu” acabou cedendo lugar a “você”, de que os poetas tanto abusaram. Que rima você 
arranjaria para “tu”? 
 Antes que a conversa descambasse, ele prosseguia: 
 – Os maus poetas são, aliás, os grandes corruptores de palavras. Por causa deles é que “saudade” e “luar” acabaram caindo 
na vida fácil. Já um Vinicius de Moraes, por exemplo, escreve versos assim: “Munevada glimou vestasudente”. Não quer dizer nada 
e quer dizer tudo. Leia o poema “Isso é Aquilo” do Carlos Drummond. Esses não brincam em serviço. Ou Manuel Bandeira, com a 
sua protonotária... Você sabe o que quer dizer protonotária? 
 Não deu tempo de responder: 
 – O Aurélio dirá que protonotário era um dignitário da cúria romana. E dignitário? Nada disso, tetrarca! Protonotária é 
apenas aquela a quem o poeta pede: “Pousa na minha a tua mão...” 
 Ordenou outra cerveja e continuou: 
 – As palavras em “ária” são sempre inspiradoras, a começar pela própria. Foi por isso que o poeta pediu: “Maria, digam por 
favor.” Assim também, devíamos dizer “calmaria”, e não “calmaria”, que já sugere algum vento. A sabedoria popular, aliás, acaba 
se impondo. O homem da rua, sem perceber, vai corrigindo o engano e desenvolvendo às palavras o seu verdadeiro sentido, quando 
diz, por exemplo, que uma mulher é “pudica”, pois sabe muito bem que “pudica” só pode ser uma mulher sem-vergonha. Assim 
também “rapariga”, que acabou mulher da vida, ao passo que “donzela” aguentou firme. As palavras em “iga” sempre acabam mal: 
barriga, lombriga, formiga – que tem no nome a expressão de sua pequenez: se fosse “formaga”, “formote” ou “formante”, poderia 
ter o tamanho de um elefante. Por que a palavra “convescote”, lançada para substituir um francesismo não pegou? Porque 
convescote jamais foi ___________. Podia ser um animal das regiões árticas, ou um tempo de verbo que significa vadiar, distrair-se: 
trabalhe mais e convescote menos. O povo é que sabe das coisas. “Marmelada”, por exemplo: dizer que no jogo de futebol houve 
goiabada ou que nas concorrências públicas há sempre pessegada não faz nenhum sentido – é marmelada mesmo. Enfim, as palavras 
é que falam por nós, elas é que nos usam. Deixemos que ajam e reajam como queiram. E vamos pedir outra cerveja, que esta já está 
morna. 
 

A falta que ela me faz. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 112-115. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) Entuziasmado – Armoziosa – piquenique. 
b) Entuxiasmado – harmonioza – pequinique. 
c) Entusiasmado – harmoniosa – piquenique. 
d) Entuziasmado – Armonioza – pequinique. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “árabe” e “ridícula” são proparoxítonas. 
II - “Agradável” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”. 
III - As paroxítonas “infância” e “dignatário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
03 - As palavras que fazem o plural da mesma forma que “cristão” (1º parágrafo) é: 
a) cidadão. 
b) questão. 
c) pão. 
d) capitão. 
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04 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto (último parágrafo) não regida por um nome: 
a) de sua pequenez. 
b) das regiões árticas. 
c) das coisas. 
d) de futebol. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto: 
a) de dizer isso a um professor = de dizer-lhe isso. 
b) escreve versos assim = escreve-os assim. 
c) empregar palavrões = empregá-los. 
d) ele renovou os copos = ele renovou-lhes. 
 
06 - Com referência a ortografia oficial assinale a alternativa correta: 
a) O verbo “poetizar” se escreve com “z”, mas o feminino de “poeta” se escreve com “s”. 
b) A grafia correta do substantivo correspondente a “repartir” é “repartição”. 
c) Há palavras que podem ser grafadas de duas maneiras, ambas aceitas pela norma culta, assim como: coisa - cousa; umbigo – 
embigo. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
07 - Em “Se você não compreender isso, ...” (3º parágrafo). O elemento grifado na frase estabelece uma relação de sentido 
de: 
a) causa. 
b) condição. 
c) consequência. 
d) concessão. 
 
08 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - Segundo o professor os maus poetas usam tanto as palavras belas que elas se tornam vulgares. 
II - A recíproca a que o professor se refere é que uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido e uma palavra feia 
acaba adquirindo um sentido feio. 
III - Para o professor as palavras não tem um significado exato, pois são as próprias palavras que nos impõem um 
significado. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
09 - Um grupo formado por 12 pessoas realiza determinada tarefa em 40 dias. Se esse grupo fosse constituído por 15 pessoas, 
essa mesma tarefa seria realizada em: 
a) 32 dias. 
b) 35 dias. 
c) 42 dias. 
d) 50 dias. 
 
10 - Carlos desenhou um retângulo cujo comprimento mede o triplo da largura. É correto afirmar que o comprimento desse 
retângulo mede: 
a) 5% do perímetro. 
b) 12,5% do perímetro. 
c) 25% do perímetro. 
d) 50% do perímetro. 
 
11 - Um produto pode ser comprado de duas maneiras: a prazo, em duas parcelas iguais de R$ 120,00 ou à vista, por R$ 
200,00. Se esse produto for comprado na modalidade a prazo, a taxa de juros efetivada nessa transação será de: 
a) 15%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 50%. 
 
12 - Marcos nasceu quando Noel tinha 9 anos. Hoje, o produto entre as idades de Marcos e Noel é igual a 322. A idade de 
Noel é de: 
a) 21 anos. 
b) 22 anos. 
c) 23 anos. 
d) 24 anos. 
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13 - A turma do 8º ano do colégio de Sandra participou de uma gincana escolar, composta de três provas, cujos tempos são 
computados separadamente. A primeira foi cumprida em 1h 12 min e 25 s, a segunda foi concluída em 36 min 44 s, e a 
terceira em 1 h 05 min 18s. O tempo total gasto pelo 8º ano do colégio de Sandra nessa gincana foi: 
a) 2 h 54 min 27s. 
b) 2 h 27 min 54 s. 
c) 2 h 27 min 17 s. 
d) 2 h 17 min 27 s. 
 
14 - Um capital de R$ 1480,00 quando aplicado à taxa de juros simples por um período de 9 meses retorna um montante de 
R$ 1679,80. O juro efetivado nessa transação é de: 
a) 1,5% a.a. 
b) 13,5% a.a. 
c) 18% a.a. 
d) 24% a.a. 
 
15 - O diagrama abaixo é referente à preferência de um grupo de jovens, no que se refere a pratica de esportes. 

 
De acordo com o diagrama acima, é correto afirmar que: 
a) Apenas 9 pessoas preferem futebol. 
b) Foram consultadas 54 pessoas. 
c) O número de pessoas que gostam de pelo menos dois esportes diferentes é igual a 14. 
d) O número de pessoas que preferem basquetebol é 50% maior do que o número de pessoas que preferem voleibol. 
 
16 - Fabio, Gilmar e Hugo pediram uma porção de polenta frita. Fabio comeu 2/5 da porção, Gilmar comeu 1/4 e Hugo 
comeu 1/3 da porção. Considerando a quantidade mínima possível de pedaços de polenta frita na constituição dessa porção, 
é correto afirmar que: 
a) Essa porção era constituída por15 pedaços de polenta frita. 
b) Sobrou apenas um pedaço de polenta frita. 
c) Gilmar comeu menos de 20% da porção. 
d) Os três amigos comeram toda a porção de polenta frita. 
 
17 - Em relação à Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura, analise as alternativas e assinale a correta: 
a) Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 3,00 m (três metros) do nível inferior, onde haja risco de 
queda. 
b) A NR-35 entrou em vigor em 27 de Setembro de 2012, com exceção apenas do capítulo de 03 que abrange “capacitação e 
treinamento” e do item 6.4, referente ao treinamento aos responsáveis pela execução das medidas de salvamento, que entram em 
vigor à partir de 27 de Março de 2013. 
c) Cabe aos trabalhadores assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, 
cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 
d) Cabe aos trabalhadores interromper, sem o direito de recusa, suas atividades sempre que constatarem evidências de riscos graves 
e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas e comunicar imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que 
diligenciará as medidas cabíveis. 
 
18 - Durante o planejamento do trabalho em altura, algumas medidas devem ser tomadas. Assinale a alternativa que não 
corresponde a nenhuma das medidas propostas: 
a) Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. 
b) Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. 
c) Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. 
d) Medidas que impeçam que o trabalho seja executado de maneira insegura. 
 
19 - No que diz respeito aos procedimentos a serem observados na execução do trabalho em altura, assinale o que for 
correto: 
a) As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante Permissão de Trabalho. 
b) Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode ser o próprio procedimento operacional. 
c) A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão e pelos trabalhadores que 
executarão as atividades, sendo arquivada em seguida, de forma a permitir sua rastreabilidade. 
d) A Permissão de Trabalho deve ter validade ilimitada, mas restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável 
pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. 
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20 - A NR-35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. No que diz respeito à 
capacitação e treinamento, é incorreto afirmar que: 
a) Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e 
prático, com carga horária mínima de oito horas, cumprindo todo o conteúdo programático. 
b) Faz parte do conteúdo programático para o trabalhador capacitado para executar trabalho em altura, condutas em situações de 
emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. 
c) O empregador deverá realizar treinamento periódico bienal, sendo que havendo retorno de afastamento ao trabalho por período 
superior a 120 (cento e vinte) dias, o empregador deverá promover nova capacitação. 
d) O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de oito horas, conforme conteúdo programático definido pelo 
empregador. 
 
21 - Em relação aos procedimentos em caso de fiscalização, contido na NR-28, é incorreto afirmar que: 
a) O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios técnicos, poderá notificar os empregadores concedendo prazos limitados 
de, no máximo 60 (sessenta) dias, para a correção das irregularidades encontradas. 
b) A empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação de prazo de cada item notificado até no máximo 10 (dez) dias a contar da data 
de emissão da notificação. 
c) A autoridade regional competente, diante de solicitação escrita do notificado, acompanhada de exposição de motivos relevantes, 
apresentada no prazo de 15 dias do recebimento da notificação, poderá prorrogar por 120 (cento e vinte) dias, contados da data do 
Termo de Notificação, o prazo para seu cumprimento. 
d) A concessão de prazos superiores a 120 (cento e vinte) dias fica condicionada à prévia negociação entre o notificado e o sindicato 
representante da categoria dos empregados, com a presença da autoridade regional competente. 
 
22 - No tocante a NR-33, referente à segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, avalie as assertivas e julgue o 
que for incorreto: 
a) Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de 
entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência de oxigênio. 
b) Fazem parte das responsabilidades do empregador a identificação dos espaços confinados existentes e os riscos específicos de 
cada espaço. 
c) Entre as responsabilidades dos trabalhadores está a de 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) Dentre as medidas técnicas de prevenção estão a proibição da ventilação com oxigênio puro e monitorar continuamente a 
atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas. 
 
23 - Aos serviços de saúde é obrigatória a observação aos dispostos na NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
de Saúde. Referente a esta norma, avalie as afirmativas abaixo: 
I - Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas 
as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. 
II - Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas e as 
toxinas, apenas. 
III - O PPRA dos serviços de saúde deve conter, além do previsto na NR-09, na fase de reconhecimento, a identificação dos 
riscos biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, 
além da avaliação do local de trabalho e do trabalhador. 
IV - Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos 
provido de água corrente, sabonete líquido, álcool em gel, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem 
contato manual. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
 
24 - Em relação às vestimentas e Equipamentos de Proteção Individual fornecida aos trabalhadores dos serviços de saúde, 
julgue as afirmativas abaixo: 
I - Todos trabalhadores devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto, a ser fornecida sem 
ônus para o empregado. 
II - Os trabalhadores não devem deixar a unidade de saúde com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades laborais. 
III - O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das 
usadas, além de responsabilizar-se pela higienização de todas as vestimentas utilizadas no trabalho. 
IV - Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente 
nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição mediante recibo de entrega. 
Estão incorretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e IV. 
b) Apenas as afirmativas II e III. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
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25 - Os gases medicinais são amplamente utilizados nos serviços de saúde. No que diz respeito a estes gases, assinale a 
alternativa que está em acordo com as determinações da NR-32: 
a) É permitido o transporte de cilindros na posição horizontal, desde que possuam capacetes. 
b) Os cilindros contendo gases como hidrogênio e acetileno podem ser armazenados juntamente com os que contenham oxigênio e 
óxido nitroso. 
c) Para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, em local visível, com caracteres indeléveis e legíveis. 
d) As placas fixadas na central de gases medicinais devem conter, entre outras informações, a nominação das pessoas autorizadas a 
terem acesso ao local e treinadas na operação e manutenção do sistema. 
 
26 - A NR-15 aborda assuntos relacionados com as atividades e operações insalubres. Algumas funções podem fazer jus ao 
pagamento de adicional de insalubridade quando expostas a certos tipos de riscos. Em relação à NR-15, julgue as 
afirmativas: 
I - Entende-se por "Limite de Tolerância" a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e 
o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 
II - O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente 
sobre o salário mínimo da região, equivalente a 10% para insalubridade de grau mínimo, 20% para insalubridade de grau 
médio e 40% para insalubridade de grau máximo, não podendo ser acumulados em caso de incidência de um ou mais fatores 
de insalubridade. 
III - A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que 
conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamento de proteção 
individual. 
IV - Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade 
por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado fixar adicional 
devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização. 
Estão corretas as assertivas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
27 - A Norma Regulamentadora nº17 visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente. Com base nisto, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender alguns requisitos, sendo um deles possuir características de muita 
conformação na base do assento. 
b) Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador 
realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido 
nesta Norma Regulamentadora. 
c) Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, 
compreendendo o levantamento e a deposição da carga. 
d) Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, são recomendadas 
algumas medidas de conforto, entre elas está a o índice de temperatura, que deve permanecer entre 20ºC á 23ºC. 
 
28 - Assinale a alternativa correta. Ainda referente á NR-17, nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou 
dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve 
ser observado o seguinte: 
a) Devem ser incluídas pausas para descanso, de acordo com a necessidade do trabalhador. 
b) Quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 30 (trinta) dias, a exigência de produção 
deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior ao afastamento. 
c) Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em 
consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. 
d) Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie ser proibido. 
 
29 - A NR-1 refere-se às disposições gerais. Desta forma, assinale o que é incorreto em relação a esta norma: 
a) As NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e pelos órgãos 
públicos da administração direta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
b) Compete a Delegacia Regional do Trabalho – DRT conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das 
decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e saúde no trabalho. 
c) Para fins de aplicação das Normas Regulamentadoras – NR, considera-se empregador, a empresa individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.  
d) Compete a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SSST adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos 
legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. 
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30 - A NR-01 cita algumas obrigações, tanto para o empregado quanto para o empregador. Avalie as alternativas e assinale 
a que for incorreta: 
a) Cabe ao empregador colaborar com a Delegacia Regional do Trabalho – DRT na aplicação das Normas Regulamentadoras. 
b) Cabe ao empregador elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por 
comunicados cartazes ou meios eletrônicos. 
c) Informar aos trabalhadores os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. 
d) Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de 
serviço expedidas pelo empregador. 
 
31 - Em relação a NR-02 – Inspeção prévia, assinale o que for correto: 
a) Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do 
MPb. 
b) É facultado às empresas submeter à apreciação prévia do órgão regional do MTb os projetos de construção e respectivas 
instalações. 
c) O órgão regional do MPb, após realizar a inspeção prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações – CAI. 
d) A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do MPb, quando ocorrer modificações substanciais nas 
instalações e/ou nos equipamentos de seu(s) estabelecimento(s). 
 
32 - As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e 
Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Com relação ao SESMT citado pela NR-4, assinale o que for 
incorreto: 
a) O dimensionamento vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, 
constantes dos Quadros I e II, anexos, observadas as exceções previstas nesta NR. 
b) As empresas que possuam mais de 50% (cinqüenta por cento) de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade 
cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar os SESMTs, em função do maior grau de 
risco, obedecido o disposto no Quadro II desta NR. 
c) As empresas novas, integrantes de grupos empresariais que já possuam serviço único, poderão ser assistidas pelo referido serviço, 
após comunicação à DRT. 
d) As empresas enquadradas no grau de risco 1 obrigadas a constituir  SESMT  e que possuam outros serviços de medicina e 
engenharia não poderão integrar estes serviços com os SESMT. 
 
33 - Em relação à formação dos SESMTs, assinale o que for incorreto: 
a) O Engenheiro de Segurança do Trabalho pode ser engenheiro ou arquiteto, desde que seja portador de certificado de conclusão de 
curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação. 
b) O Enfermeiro do Trabalho deve ser portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Enfermagem do Trabalho, 
em nível de pós-graduação, ministrado por qualquer universidade ou faculdade, mesmo que não possua mantenha curso de 
graduação em enfermagem. 
c) O Auxiliar de Enfermagem do Trabalho pode ser auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, desde que seja portador de 
certificado de conclusão de curso de qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por instituição especializada 
reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação. 
d) O Técnico de Segurança do Trabalho deve possuir ensino médio completo e ser portador de comprovação de Registro 
Profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. 
 
34 - Dentre as competências dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, assinale o que for correto: 
a) Colaborar sempre nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa.  
b) Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais, através de campanhas, sempre que necessário.  
c) Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, 
preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, devendo a empresa 
encaminhar um mapa contendo avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 
de janeiro, através do órgão regional do MTb. 
d) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho todos os seus 
componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. 
 
35 - A Norma Regulamentadora NR-05 – Comissão Interna de Prevenção de acidentes, foi alterado pela Portaria SIT n.º 
247, de 12 de julho de 2011. De acordo com esta última alteração, assinale a alternativa que não corresponde a esta 
alteração: 
a) 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 da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 
b) A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões 
ordinárias, deve ser encaminhada ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria, quando solicitada. 
c) O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo. 
d) Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da 
comissão, sendo neste caso necessária a concordância do empregador. 
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36 - Dentre as atribuições da CIPA, analise as afirmativas abaixo: 
I - Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de 
trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver. 
II - Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e 
acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. 
III - Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver 
riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. 
IV - Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho – SIPAT. 
V - Promover, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas II, IV e V. 
d) Todas as afirmativas. 
 
37 - Em relação às diretrizes do PCMSO, citadas na NR-07, assinale a alternativa incorreta: 
a) O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo 
estar articulado com o disposto nas demais NR. 
b) O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o 
instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 
c) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionado ao trabalho, 
inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde 
dos trabalhadores. 
d) O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especificamente aos identificados e 
constantes no PPRA da empresa. 
 
38 - De acordo com as diretrizes da NR-07, assinale o que for correto: 
a) Há a possibilidade de, a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho e inexistindo médico do trabalho na localidade, 
o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. 
b) Dentre as competências do empregador, encontra-se a de custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos 
relacionados ao PCMSO. 
c) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 
(vinte e cinto) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados. 
d) As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) empregados e até 50 (cinqüenta) empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, 
segundo o Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva. 
 
39 - Todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, estão obrigados a elaborar o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. 
Assinale a alternativa que contenha a opção correta em relação à NR-09 e ao PPRA: 
a) Durante a elaboração, deverão ser observados o reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos 
recursos naturais. 
b) Para efeito da NR-09, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes 
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. 
c) Uma análise global do PPRA deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, para avaliação do seu 
desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. 
d) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do 
empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos 
e das necessidades de controle. 
 
40 - Assinale a alternativa que contenha as assertivas incorretas referentes à NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais: 
I - A estrutura do PPRA deve seguir de: planejamento anual com estabelecimento de metas; prioridades e cronograma; 
estratégia e metodologia de ação; forma do registro; manutenção e divulgação dos dados; e periodicidade e forma de 
avaliação do desenvolvimento do PPRA. 
II - O PPRA deverá estar descrito num documento-base contendo todos os aspectos estruturais constantes nesta NR.  
III - O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando 
existente na empresa, de acordo com a NR-5, não sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta Comissão. 
IV - Dentre as etapas dos PPRA, estão as de antecipação e reconhecimentos dos riscos e estabelecimento de prioridades e 
metas de avaliação e controle. 
Está(ão) incorreta(s) as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e IV. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Apenas a afirmativa III. 







