MUNICÍPIO DE SANTA ROSA - RS
Concurso Público nº 01/2013

Nº da inscrição______

Técnico(a) em Segurança do Trabalho
INSTRUÇÕES
Leia e siga atentamente as instruções abaixo:
1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu Caderno de Prova,
apontando imediatamente qualquer falha encontrada.
2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão.
3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas.
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no “CARTÃORESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham respostas com
rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas.
5. O tempo de duração desta prova é de até quatro horas (das 8 às 12 horas), contado a partir do sinal do início
da mesma.
6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorridas 02 (duas) horas do início da
mesma. O tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 01 (uma) hora.
7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala.
8. As 60 (sessenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados
das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, segundo o
enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta na última folha da
prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”.
9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para
acompanhar a conferência dos cartões.
10. Estrutura da Prova por disciplina:
Disciplinas da Prova
Nº de questões
Pontuação por questão
Parte I – Língua Portuguesa
Parte II – Legislação Municipal

10 (dez) questões
10 (dez) questões

1,0 (um) ponto
1,0 (um) ponto

Parte III – Conhecimentos Específicos

40 (quarenta) questões

2,0 (dois) pontos

Prova Teórica – 04/08/2013

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS
Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos
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PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA
Ser doutor é mais fácil do que se tornar médico
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O programa “Mais Médicos”, lançado pela presidente Dilma Rousseff, não vai resolver o problema
do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas pode, sim, ser parte da solução. Ou alguém realmente
acredita que colocar mais médicos nos lugares carentes do Brasil pode fazer mal ____ população?
Sério que, de boa fé, alguém acredita nisso? A veemência dos protestos contra o projeto de ampliar o
curso de medicina de seis para oito anos e tornar esses dois últimos anos um trabalho remunerado
para o SUS revela muito. Especialmente o quanto é abissal a fratura social no Brasil. E o quanto a
parte mais rica é cega para a possibilidade de fazer ___ sua parte para diminuir uma desigualdade que
deveria nos envergonhar todos os dias – e que, no caso da saúde, mata os mais frágeis e os mais
pobres.
O governo tem estimulado ___ população – e também os empregadores – a investir em saúde
privada. Um plano de saúde privado tornou-se uma marca de ascensão social. A “classe C” ou “nova
classe média” tem sido vítima de planos de saúde mequetrefes que, na hora de maior necessidade,
deixam as pessoas desprotegidas. Como muitos já sentiram na pele, quando a coisa realmente aperta,
quando a doença é séria e requer recursos e intervenções de ponta, quem vai resolver não é a rede
privada, mas o SUS, porque uma parte significativa dos planos não cobre os exames e tratamentos
mais caros.
Para que a solução seja estrutural – e não cosmética – é preciso acabar com as distorções e
fortalecer o SUS. Sem dinheiro, o SUS vai sendo sucateado e se torna o destino apenas dos mais
pobres e com menos instrumentos para reivindicar seus direitos. Assustada com a precarização do
SUS, a classe média se sacrifica para pagar um plano privado, que tem sempre muitas letras miúdas.
Os trabalhadores organizados incluem saúde privada na pauta sindical, afastando-se da luta do SUS.
Quem tem mais poder de pressão para pressionar o Estado por saúde pública de qualidade, portanto,
encontra saídas individuais – que muitas vezes vão se mostrar pífias na hora da urgência – ou saídas
coletivas, mas para grupos específicos, no caso dos empregados com planos empresariais.
Enquanto sobrar distorções e faltar dinheiro, o SUS não vai melhorar. Não vai mesmo. Neste
sentido, tem razão quem afirma que o programa “Mais Médicos” é demagogia. Mas apenas em parte.
Acrescentar dois anos ao curso de medicina e tornar esses dois últimos anos um trabalho
remunerado no SUS, uma das mudanças previstas para iniciar em 2015, pode ser um aprendizado. E
rico. Não só da prática médica como da realidade do país e da sua população, o que não pode fazer
mal ____ alguém que pretenda ser um bom médico. Para que isso funcione, tanto como formação
quanto como atendimento de qualidade à população, é preciso que exista de fato a supervisão dos
professores e das faculdades. E essa é uma boa causa para as entidades corporativas e para as
escolas de medicina.
Hoje, um dos problemas do SUS é a fragilidade da atenção básica: o que poderia ser resolvido nos
postos de saúde ou pelo médico de família e que consiste em cerca de 90% dos casos acaba indo
sobrecarregar os hospitais, que deveriam ser acionados apenas para os casos mais graves. A
distorção provoca problemas de atendimento de uma ponta ___ outra do sistema. Por outro lado, entre
os avanços mais significativos do SUS está o Programa Saúde da Família (PSF), um dos principais
responsáveis, junto com o Bolsa Família, pela redução da mortalidade infantil no país. Mas faltam
médicos para esse programa. A atuação dos estudantes de medicina poderá fazer uma enorme
diferença. E isso não é pouco num país em que os filhos dos pobres ainda morrem de diarreia e de
doenças já erradicadas nos países desenvolvidos.
Os estudantes de medicina serão remunerados pelo trabalho e pelo aprendizado. O valor mensal
da bolsa ainda não está definido, mas a imprensa divulgou que será algo entre R$ 3 mil e R$ 8 mil.
Ainda que seja o menor valor, que outra categoria no Brasil pode sonhar em ganhar isso antes mesmo
de se formar? E mesmo depois de formado? Por que, então, uma resistência tão grande?
Por causa do abismo. A maioria dos estudantes de medicina vem das classes mais abastadas,
como mostrou a Folha de S. Paulo de 13/7: na Unesp (Universidade Estadual Paulista), apenas 2%
cursaram colégio público, contra 40% no geral; na USP (Universidade de São Paulo), 20% dos
estudantes têm renda familiar superior a R$ 20 mil, não há negros na turma que ingressou em 2013.
Historicamente, a elite brasileira não se vê como parte da construção de um país mais igualitário.
Pelos motivos óbvios – e porque está acostumada a receber, não a dar.
Tornar-se médico – e não apenas um técnico em medicina – não passa pela capacidade de
escutar o outro como alguém que tem algo a dizer não apenas sobre seus sintomas, mas sobre uma
visão de mundo singular e uma interpretação complexa da vida?
Ao ler a maioria das críticas sobre o programa, o que chama a atenção é a impossibilidade de seus
autores se verem como parte da construção de um SUS mais forte e eficiente, o que significa ser parte
da construção de um Brasil melhor para todos – e não só para uma minoria. Acredito que a vida da
maioria só muda quando os B
m. Tenho esperança de que esse
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programa – se bem executado, o que só pode acontecer com a adesão e o compromisso de todos os
envolvidos – possa ser inscrito nesse gesto. O conjunto de medidas do “Mais médicos”, que inclui
também a atuação de profissionais estrangeiros em áreas carentes, já promoveu pelo menos um
impacto positivo: colocou o SUS no centro da pauta nacional. Seria tão importante que os
protagonistas desse debate superassem a polarização inicial entre governo e entidades médicas para
fazer uma discussão séria, com a participação da população, que pudesse resultar no acesso real da
maioria a um sistema de saúde com qualidade. E seria uma pena que essa oportunidade fosse
perdida por interesses imediatos e menos nobres, tanto de um lado quanto de outro.
É grande o debate sobre se faltam profissionais ou se eles estão mal distribuídos. O que me
parece é que não faltam doutores no Brasil – o que falta são médicos. São muitos os doutores que
ainda nem sequer se formaram, mas já assumiram o título e o encarnam num sentido profundo. O
SUS terá mais chance quando existirem menos doutores e mais médicos trilhando o mapa do Brasil.
Eliane Brum
Disponível em: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/07/ser-bdoutorb-e-mais-facil-doque-se-tornar-bmedicob.html Acesso: 17/07/13 (adaptado)

1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto, com relação ao correto uso da crase nas linhas 3, 7,
10, 30 e 37, respectivamente, é:
a) a – a - a – a – a;
b) à – a - a – a – a;
c) à – à - a – a – à;
d) a – a – a - à – à;
e) à – a - a – à – a.
2. Está em desacordo com as ideias presentes no texto:
a) O governo não deixa de investir recursos no SUS em prol da saúde privada, atendendo a toda a população,
principalmente em casos graves, quando a saúde privada não cobre os custos.
b) O Programa “Mais médicos” não irá sozinho resolver os problemas do SUS, contudo, pode vir a ser parte da solução
dos problemas.
c) O sistema do SUS sofre uma inversão de papéis, já que o que deveria ser caso para postos de saúde acaba
superlotando hospitais e fragilizando o sistema.
d) Tornar-se médico implica em ir além de um simples diagnóstico de sintomas, mas saber escutar o outro, entender
sua visão sobre a vida.
e) Aqueles que têm criticado o programa não se vêm como parte responsável pela mudança do SUS.
3. Não é objetivo comunicativo do texto:
a) Criticar o incentivo dado pelo governo aos planos de saúde privada, em vez de investir recursos no sistema público.
b) Mostrar que a classe médica tem se envolvido pouco com as transformações do SUS.
c) Opinar sobre o programa “Mais médicos”, mostrando que esse caminho faz parte das soluções para a melhoria na
saúde pública.
d) Denunciar a classe médica pelos descasos cometidos em atendimentos no SUS, já que muitos deixam os pacientes
em enormes filas de espera, sem um tratamento humanizado.
e) Comentar sobre as desigualdades sociais brasileiras no que se refere à saúde, apontando algumas fragilidades do
SUS.
4. Leia com atenção as assertivas a seguir:
I - Nas linhas 1 e 2, a colocação entre vírgulas, “O programa ‘Mais Médicos’, lançado pela presidente Dilma Rousseff,
não vai resolver o problema do Sistema Único de Saúde (SUS).”, trata-se de um aposto.
II - Ao usar a expressão “Tornar-se médico – e não apenas um técnico em medicina” (linha 53) a autora menospreza os
técnicos, colocando–os abaixo dos médicos e afirmando serem os médicos mais capazes que os técnicos.
III – Na frase, “Neste sentido, tem razão quem afirma que o programa “Mais Médicos” é demagogia.” (linhas 25 e 26) a
palavra demagogia, no contexto em que está inserida, significa sonho, aspiração.
IV – Na frase, “E isso não é pouco num país em que os filhos dos pobres ainda morrem de diarreia e de doenças já
erradicadas nos países desenvolvidos.” (linhas 41 e 42), a expressão sublinhada deixa implícita a ideia de que não se
esperava que crianças brasileiras continuassem morrendo de problemas como esses.
A alternativa com a resposta correta é:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) Apenas II, III e IV.
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5. A relação entre os elementos citados a seguir está correta, com exceção de:
a) Nisso (linha 04) / “colocar mais médicos nos lugares carentes do Brasil pode fazer mal ____ população” (linha 03).
b) Sua (linha 29) / “do país" (linha 29).
c) Essa (linha 32) / “supervisão dos professores e das faculdades.” (linhas 31 e 32).
d) Seus (linha 56) / “das críticas” (linha 56).
e) Eles (linha 68) / “interesses imediatos” (linha 67).
6. Leia o trecho abaixo, retirado do texto, linhas 47 a 50:
A maioria dos estudantes de medicina vem das classes mais abastadas, como mostrou a Folha de S. Paulo de 13/7: na
Unesp (Universidade Estadual Paulista), apenas 2% cursaram colégio público, contra 40% no geral; na USP
(Universidade de São Paulo), 20% dos estudantes têm renda familiar superior a R$ 20 mil, não há negros na turma que
ingressou em 2013.
Agora observe atentamente as assertivas abaixo:
I – A expressão “como mostrou a Folha de S. Paulo [...]” introduz um argumento de provas concretas.
II – Ao usar a expressão “a maioria dos estudantes” fica implícito que nem todos os estudantes de medicina vem da
referida classe.
III – A palavra têm poderia ser escrita sem o acento, já que esse se trata apenas de um acento facultativo.
IV – A expressão “Classes mais abastadas” poderia ser substituída sem prejuízo de sentido no texto por “classes mais
ricas”.
A alternativa correta é:
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) I, II, III e IV.
7. Marque a alternativa em que temos uma frase que traga um sentido conotativo:
a) “Um plano de saúde privado tornou-se uma marca de ascensão social” (linha 11).
b) “Quem tem mais poder de pressão para pressionar o Estado por saúde pública de qualidade, portanto, encontra
saídas individuais – que muitas vezes vão se mostrar pífias na hora da urgência” (linhas 22 e 23).
c) “Para que a solução seja estrutural – e não cosmética – é preciso acabar com as distorções e fortalecer o SUS”
(linhas 17 e 18).
d) “escutar o outro como alguém que tem algo a dizer não apenas sobre seus sintomas, mas sobre uma visão de
mundo singular e uma interpretação complexa da vida?” (linha 54 e 55).
e) “E seria uma pena que essa oportunidade fosse perdida por interesses imediatos e menos nobres, tanto de um lado
quanto de outro.” (linha 66 e 67).
8. O uso das palavras “mas” (linha 02), “porque” (linha 15) e “Para que isso” (linha 30) estabelecem, respectivamente,
relações de:
a) oposição – causa e consequência – ordenação.
b) oposição – explicação – finalidade.
c) proporção – explicação – conformidade.
d) oposição – concessão – finalidade.
e) adição – explicação – ordenação.
9. São ideias trazidas pela autora, exceto:
a) A vida dos Brasileiros só mudará quando a realidade dos ricos e pobres tiver uma aproximação, sendo esses os dois
Brasis referidos no texto.
b) O programa “Mais Médicos” já teve um aspecto positivo, segundo a autora, trouxe o problema do SUS para o centro
das discussões atuais, o que possibilita entender que estava esquecido, pouco comentado.
c) Com a expressão “acesso real da maioria” (linhas 65 e 66) a autora deixa implícita a ideia de que o acesso de todos
ao SUS não é uma realidade, não ocorre efetivamente como se imagina.
d) Ao afirmar que não faltam doutores no Brasil, mas médicos, a autora tece forte crítica a esses profissionais, os
quais, na grande maioria, costumam ostentar o título de doutor, envolvidos no prestígio e no orgulho, e pouco
envolvidos com as causas reais da saúde brasileira.
e) Para a autora, os verdadeiros médicos devem vir das classes populares, não das classes mais abastadas, pois
estes estão pouco comprometidos com a realidade dos menos favorecidos no Brasil.
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10. Leia atentamente as afirmativas a seguir:
I – Nas frases “Mas faltam médicos para esse programa. A atuação dos estudantes de medicina poderá fazer uma
enorme diferença.” (linhas 39 a 41) a palavra sublinhada, no contexto da frase, marca a hipótese colocada pela autora
sobre o que está sendo afirmado.
II – Na frase “São muitos os doutores que ainda nem sequer se formaram.” (linhas 69 e 70) temos um caso de oração
sem sujeito.
III – A expressão “muitas letras miúdas” (linha 20) não apresenta um sentido polissêmico.
IV – A autora acredita que falta titulação aos médicos, já que temos muitos médicos e pouquíssimos doutores em
nosso país.
A alternativa correta é:
a) Apenas a I e II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I.
d) Apenas a II e III.
e) Apenas a II, III e IV.
PARTE II – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
11. O Artigo 6º da Lei Orgânica elenca várias atribuições que são de competência exclusiva do município. Das
alternativas abaixo, qual delas não é atribuição exclusiva do município.
a) Conceder e permitir os serviços públicos locais.
b) Organizar os quadros dos servidores municipais.
c) Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificações, de loteamentos, de
zoneamentos, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território.
d) Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio.
e) Transferir, temporária ou definitivamente, a sede do Município, quando o interesse público o exigir.
12. Analise os itens abaixo e após assinale a alternativa correta, com base na Lei Orgânica:
I – É vedado o município recusar fé aos documentos públicos.
II – Em caso de necessidade, o município poderá vender fração dos parques públicos.
III – Mediante concessão ou permissão, conforme o interesse público exigir, o município poderá permitir o uso dos bens
municipais por terceiros.
a) Apenas o I é correto.
b) Apenas I e II estão corretos.
c) Apenas o I e III estão corretos.
d) Apenas o II está correto.
e) Apenas o II e o III estão corretos.
13. Em relação ao Poder Legislativo é correto afirmar:
a) Cada legislatura dura 1 (um) ano.
b) O Prefeito dará a posse aos vereadores eleitos em 1º de janeiro.
c) A mesa diretora da Câmara Municipal será eleita para o mandato de 1 (um) ano, permitida apenas uma reeleição.
d) O órgão de direção colegiada da Câmara Municipal é a Mesa Diretora.
e) O Prefeito é quem preside a primeira sessão solene da nova legislatura que inicia na Câmara Municipal.
14. Considerando as Gratificações previstas na Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, analise os itens
abaixo e após assinale a alternativa correta:
I - Os percentuais de gratificação por grau de escolaridade não serão cumulativos, onde a gratificação superior anula
automaticamente a inferior.
II - O servidor ocupante de cargo público com exigência de até ensino médio completo terá direito a uma gratificação
de 14% (quatorze por cento), sobre o vencimento básico do cargo que ocupa, após a apresentação do diploma de
conclusão de curso superior, devidamente reconhecido por entidade oficial.
III - As gratificações por escolaridade não serão incorporadas para fins de aposentadoria.
a) Se apenas o item I for correto.
b) Se apenas o item II for correto.
c) Se apenas o item III for correto.
d) Se apenas os itens I e III forem corretos.
e) Se apenas os itens II e III forem corretos.
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15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Rosa, a fiscalização do município, mediante controle externo,
será exercida pela(o):
a) Controladoria do Estado.
b) Juiz de Direito, diretor do fórum.
c) Secretário Municipal.
d) Auditoria externa privada contratada para este fim.
e) Câmara Municipal.
16. Com base na Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, examine os itens abaixo e em seguida assinale a
alternativa correta:
I – O vencimento dos cargos públicos é irredutível.
II – Por vencimento considera-se o pagamento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei, nunca inferior a um salário mínimo.
III – Nenhum servidor poderá receber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao valor percebido
como subsídio pelo prefeito municipal de Santa Rosa.
a) Se apenas os itens I e II forem corretos.
b) Se apenas o item III for correto.
c) Se apenas os itens I e III forem corretos.
d) Se apenas os itens II e III forem corretos.
e) Se apenas o item I for correto.
17. Conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, o provimento dos cargos será autorizado
pelo prefeito, mediante solicitação das chefias interessadas, desde que haja vagas e dotação orçamentária para
atender às despesas. Dessa solicitação deverão constar os seguintes itens, exceto:
a) Denominação e nível de vencimento do cargo.
b) Quantitativo de cargos a serem providos.
c) Número exato de cargos com Função Gratificada.
d) Prazo desejável para provimento.
e) Justificativa para a solicitação de provimento.
18. Segundo a Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, quanto as normas gerais de enquadramento, o prefeito
municipal nomeará comissão paritária de enquadramento entre representantes da administração municipal e do quadro
geral de servidores. Essa comissão será constituída de, no mínimo:
a) 6 (seis) membros.
b) 3 (três) membros.
c) 10 (dez) membros.
d) 8 (oito) membros.
e) 2 (dois) membros.
19. Analise os itens e após assinale a alternativa correta, conforme o Estatuto do Servidor.
I - Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor após a posse.
II - Nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo para o exercício será de 05 (cinco) dias a contar da
publicação do ato.
III - Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo, pela autoridade competente e pelo
compromissando.
IV – A posse dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da aprovação do concurso, cujo prazo não
poderá ser prorrogado.
a) Apenas os itens I e II são corretos.
b) Apenas os itens I, II e III são corretos.
c) Apenas os itens II e III são corretos.
d) Apenas o item III é correto.
e) Apenas os itens I e IV são corretos.
20. São deveres do servidor, exceto:
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
b) Cumprimento às ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.
d) Tratar com urbanidade as pessoas.
e) Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público.
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PARTE III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A Lei nº 6514 que altera o Capítulo V do Título II da CLT é considerada e se constitui na mais completa legislação
brasileira sobre a Segurança e Medicina do Trabalho. Esta lei foi instituída em que data?
a) 22 de dezembro de 1987.
b) 21 de janeiro de 1975.
c) 22 de dezembro de 1977.
d) 21 de janeiro de 1985.
e) 08 de junho de 1978.
22. Avalie as assertivas abaixo e indique a incorreta:
a) A portaria nº 262 de 29/05/2008 do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego determina que o exercício da
profissão do Técnico de Segurança do Trabalho depende de prévio registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
b) A NR 23 disciplina as saídas de emergência, exigindo que todos os locais de trabalho contenham um número
suficiente de saídas que possibilitem a retirada daqueles que estiverem no ambiente com rapidez e segurança.
c) Todos os estabelecimentos mesmo os dotados de chuveiros automáticos, deverão ser providos de extintores
portáteis, a fim de combater o fogo em seu início. Tais aparelhos devem ser apropriados à classe do fogo a
extinguir. Neste sentido, o extintor tipo “Dióxido de Carbono” somente poderá ser utilizado nos incêndios Classe D.
d) O extintor tipo "Espuma" será usado nos fogos de Classe A e B.
e) A NR 23 – Proteção contra incêndios - determina que a água nunca deva ser empregada nos fogos da Classe B,
salvo quando pulverizada sob a forma de neblina; nos fogos da Classe C, salvo quando se tratar de água
pulverizada; e nos fogos da Classe D.
23. A Norma Regulamentadora 9 (NR 9) estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação de um
Programa, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, visando à
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e
consequente controle dos riscos existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho inclusive ao que se refere
à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Este Programa é denominado de:
a) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
c) Programa de Proteção Respiratória.
d) Programa de Proteção Coletiva.
e) Programa de Prevenção e Controle Médico e Saúde Ocupacional.
24. A NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção estabelece orientações acerca das
escadas, rampas e passarelas. Julgue as assertivas abaixo e assinale a que está incorreta:
a) A madeira a ser usada para construção de escadas, rampas e passarelas deve ser de boa qualidade, sem
apresentar nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que
encubra imperfeições.
b) As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser de
construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé.
c) A transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,40 cm (quarenta centímetros) deve ser feita por meio
de escadas ou rampas.
d) É obrigatória a instalação de rampa ou escada provisória de uso coletivo para transposição de níveis como meio de
circulação de trabalhadores.
e) É obrigatório o uso de elevadores em construções que tenham mais de 1,2 metros de altura.
25. O exercício do trabalho em condições de insalubridade segundo a NR-15 - Atividades e Operações Insalubres,
assegura ao trabalhador a percepção de adicional, em percentual incidente sobre o salário mínimo. Indique a
sequência correta dos percentuais de insalubridade e o seu grau.
a) 10% - grau mínimo; 20% - grau médio; 40% - grau máximo.
b) 20% - grau mínimo; 30% - grau médio; 40% - grau máximo.
c) 15% - grau mínimo; 25% - grau médio; 30% - grau máximo.
d) 15% - grau mínimo; 30% - grau médio; 45% - grau máximo.
e) 5% - grau mínimo; 20% - grau médio; 40% - grau máximo.
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26. Segundo a NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA, é correto afirmar que havendo participação
inferior a 50% (cinquenta por cento) dos empregados na votação para escolha de seus representantes:
a) Haverá a apuração dos votos.
b) Não será realizada a apuração dos votos. A comissão eleitoral terá um prazo máximo de 15 dias para realizar outra
votação.
c) Ocorrerá a apuração dos votos. A comissão eleitoral terá um prazo máximo de 15 dias para realizar outra votação,
sendo que os votos de ambas as eleições deverão ser somados.
d) Não será realizada a apuração dos votos. A comissão eleitoral terá um prazo máximo de 10 dias para realizar outra
votação.
e) Ocorrerá a apuração dos votos. A comissão eleitoral terá um prazo máximo de 30 dias para realizar outra votação,
sendo que os votos de ambas as eleições deverão ser somados.
27. O Equipamento de Proteção Individual, de fabricação nacional ou importada, só poderá ser posto à venda ou
utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a Portaria 194 de 22/12/2006, o
CA concedido aos EPI para fins de comercialização terá validade de:
a) Um (01) ano, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou
laboratório capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do
Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação.
b) Dois (02) anos, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou
laboratório capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do
Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação.
c) Três (03) anos, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou
laboratório capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do
Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação.
d) Quatro (04) anos, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou
laboratório capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do
Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação.
e) Cinco (05) anos, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou
laboratório capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do
Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação.
28. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
a) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho
ou de doenças profissionais e do trabalho; enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
e para atender a situações de emergência.
b) Sempre que as medidas de ordem geral ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou
de doenças profissionais e do trabalho; enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e
para atender a situações de emergência.
c) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho
ou de doenças profissionais e do trabalho; quando as medidas de proteção coletiva já estejam implantadas; e para
atender a situações de emergência.
d) Sempre que as medidas de ordem geral contemplem a proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de
doenças profissionais e do trabalho; enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e
para atender a situações de emergência.
e) Sempre que as medidas de ordem geral ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou
de doenças profissionais e do trabalho; e as medidas de proteção coletiva já estiverem implantadas.
29. Todos os estabelecimentos devem ser providos por extintores portáteis, a fim de combater o fogo em seu início.
Para garantir condições operacionais adequadas, os extintores devem ser inspecionados visualmente com frequência:
a) Semanal.
b) Quinzenal.
c) Mensal.
d) Semestral.
e) Anual.
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30. A Constituição Federal Brasileira criada para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade, aborda alguns aspectos pertinentes à Segurança e Saúde no Trabalho,
como:
a) O direito de os trabalhadores urbanos e rurais, por meio de suas entidades representativas de classe, participarem
da fiscalização das condições de trabalho empreendida pelas Unidades Descentralizadas do Ministério do Trabalho
e Emprego.
b) A percepção, pelos trabalhadores, de adicional de remuneração pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou
perigosas, cuja proporção variará conforme a gravidade ou a nocividade das condições de trabalho.
c) A obrigação do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de proporcionar ações de prevenção, atendimento médico e
reabilitação às vítimas de acidentes e doenças do trabalho.
d) A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
e) O direito dos trabalhadores urbanos e rurais a um seguro contra acidentes do trabalho, a ser recolhido pelos
empregadores, que exclui a indenização a que este está obrigado quando incorrer em culpa e inexistir dolo.
31. A organização do trabalho, para efeito da Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia deve levar em consideração, no
mínimo:
a) O perfil médio do trabalhador que deverá executá-la e o conteúdo das tarefas.
b) A exigência de tempo e a possibilidade de acabar com os poros e adensar a tarefa.
c) A movimentação estacionária e dinâmica do trabalhador e o seu ritmo de trabalho.
d) A determinação do conteúdo de tempo e a exigência de tempo.
e) A cadência exigida em cada tarefa e os dados antropométricos da população exposta.
32. Identifique a NR (Norma Regulamentadora) que estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto,
segurança e desempenho eficiente:
a) NR 16.
b) NR 17.
c) NR 18.
d) NR 19.
e) NR 20
33. A caracterização das atividades e a caracterização do tipo da exposição faz parte de uma das etapas do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Identifique-a:
a) Monitoramento.
b) Antecipação.
c) Reconhecimento.
d) Avaliação.
e) Planejamento.
34. Os requisitos e condições mínimas que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos,
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações
elétricas e serviços com eletricidade estão disciplinados na:
a) Norma Regulamentadora – NR 8.
b) Norma Regulamentadora – NR 9.
c) Norma Regulamentadora – NR 10.
d) Norma Regulamentadora – NR 11.
e) Norma Regulamentadora – NR 12.
35. Segundo a NR.15 anexo 13, corresponde a insalubridade de grau máximo:
a) Operações de galvotécnica à base de composto arsênico.
b) Empalhamento de animais à base de composto arsênico.
c) Metalurgia de minérios arsenicais (couro, prata, chumbo, zinco, níquel, antimônio, cobalto e ferro).
d) Produção de trióxido de arsênico.
e) Bronzeamento em negro e verde com compostos de arsênico.
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36. De acordo com a NR-15, a máxima exposição diária permissível para ruídos de 95 decibéis é de:
a) 3 horas.
b) 4 horas.
c) 2 horas.
d) 8 horas.
e) 7 horas
37. As motosserras fabricadas e importadas, para comercialização no País, deverão dispor dos seguintes dispositivos
de segurança, exceto:
a) Freio manual de corrente.
b) Pino pega-corrente.
c) Protetor da mão direita e esquerda.
d) Protetor de saída de combustível.
e) Trava de segurança do acelerador.
38. “Doença Ocupacional é designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador,
provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Elas se dividem em doenças
_________________________, que são causadas por fatores inerentes à atividade laboral, e doenças do,
_____________________ que são causadas pelas circunstâncias do trabalho.” Assinale a alternativa que completa
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
a) Doenças degenerativas; incapacidade laborativa.
b) Profissionais ou tecnopatias; trabalho ou mesopatias.
c) Incapacidade laborativa; doenças degenerativas.
d) Profissionais ou mesopatias; trabalho ou tecnopatias.
e) Incapacidade laborativa; trabalho e mesopoatias.
39. No que tange à NR 35, o empregador deve realizar treinamento periódico bienal e em determinadas situações. São
situações preconizadas na norma, exceto:
a) Mudança de empresa.
b) Mudança de departamento/setor.
c) Evento que indique a necessidade de novo treinamento.
d) Mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho.
e) Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias.
40. “Componentes definitivos ou temporários, dimensionados para suportar impactos de queda, aos quais o trabalhador
possa conectar seu Equipamento de Proteção Individual, diretamente ou através de outro dispositivo, de modo a que
permaneça conectado em caso de perda de equilíbrio, desfalecimento ou queda”. O texto define:
a) Sistemas de ancoragem.
b) Talabarte.
c) Trava-queda.
d) Ponto de ancoragem.
e) Cinto de segurança tipo paraquedista.
41. Os processos ou equipamentos suscetíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção
específica e dispositivo de:
a) Proteção eólica.
b) Alarme sonoro.
c) Proteção mecânica.
d) Descarga elétrica.
e) Isolamento térmico.
42. De acordo com a Norma Regulamentadora 3 – NR3, embargo e interdição são medidas de urgência, adotadas a
partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador. A interdição implica
a paralisação total ou parcial ___________________________. O embargo implica a paralisação total ou parcial
___________________________________. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a
afirmativa anterior.
a) Do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento; da obra.
b) Da obra; do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento.
c) Das atividades; dos serviços.
d) Dos serviços; das atividades.
e) Da indústria; da obra.
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43. 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. Esta afirmação está contida na
Norma Regulamentadora:
a) NR 16.
b) NR 7.
c) NR 4.
d) NR 9.
e) NR 2.
44. Caso haja a incidência de mais de um fator de insalubridade, a NR-15 que trata das Atividades e Operações
Insalubres diz que será:
a) Necessário um laudo técnico de um Engenheiro do Trabalho ou de um Médico do Trabalho, para assegurar a
cumulação no exercício do trabalho em condições de insalubridade e então ser determinado o percentual do
adicional.
b) Feita a percepção cumulativa dos fatores de insalubridade assegurando ao trabalhador o devido enquadramento do
adicional.
c) Considerado o grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.
d) Assegurado ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o seu salário.
e) Assegurado ao trabalhador a percepção de adicional de 25% incidente sobre o seu salário.
45. Com relação aos equipamentos de proteção individual – NR 6 cabe aos empregados, exceto:
a) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.
e) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
46. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura, exceto:
a) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.
b) Estratégia e metodologia de ação.
c) Diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.
d) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados.
e) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.
47. Os itens abaixo se referem às atribuições do Técnico em Segurança do Trabalho. Julgue as assertivas e assinale a
alternativa incorreta:
a) Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros
materiais considerados indispensáveis, de acordo com a Legislação vigente, dentro das qualidades e
especificações técnicas recomendadas, avaliando o seu desempenho.
b) Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene
do trabalho, previstos na Legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço.
c) Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas,
observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos
riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e
mental dos trabalhadores.
d) Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes no ambiente
de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização.
e) 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.
48. Denomina-se, para fins de aplicação da NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de
Materiais com a expressão "Transporte manual de sacos" toda atividade realizada de maneira contínua ou
descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só
trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição. Neste sentido fica estabelecida a distância
máxima para este transporte, qual seja:
a) 50,00m.
b) 55,00m.
c) 60,00m.
d) 65,00m.
e) 70,00m.
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49. De acordo com a NR 11 – Explosivos, a fabricação de explosivos só é permitida às empresas portadoras de:
a) Alvará de Registro emitido pelo INMETRO.
b) Título de Registro - TR emitido pelo Exército Brasileiro.
c) Título de Registro - TR emitido pelo INMETRO.
d) Alvará de Registro emitido pelo Exército Brasileiro.
e) Certidão de Registro emitido pelo INMETRO.
50. A respeito dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT),
considere as afirmativas a seguir e assinale a assertiva correta:
a) O SESMT será composto de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento
previsto na NR-5, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos.
b) O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as
atividades dos SESMT.
c) Compete ao SESMT responsabilizar-se técnica e juridicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto
nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos.
d) Ficará por conta exclusiva do empregado todo o ônus decorrente da instalação e manutenção dos SESMT.
e) O profissional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho poderá exercer outras atividades na
empresa, durante o horário de sua atuação nos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho.
51. Sobre o conceito do perfil profissiográfico previdenciário, assinale a alternativa correta:
a) Plano com caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao
trabalho.
b) Documento que reúne todas as informações histórico-laborais do trabalhador contidas nos programas de combate
aos riscos no ambiente de trabalho, abrangendo cronologicamente, por período, informações administrativas,
ambientais e biológicas.
c) É um programa amplo, que aborda, além dos riscos físicos, químicos e biológicos, a ergonomia, os riscos
decorrentes de energia elétrica, específico para o setor público.
d) Plano de segurança que busca planejar e ordenar todas as ações que visam garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores nos canteiros de obras, devendo ser elaborado antes do início da obra e com a contribuição de todos
os envolvidos.
e) Objetiva a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através de antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho.
52. A Norma Regulamentadora - NR tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para
prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações
empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertindo contra riscos. Indique acerca de qual NR
a afirmação acima trata:
a) NR 26.
b) NR 6.
c) NR 16.
d) NR 3.
e) NR 25.
53. A largura mínima que devem ter as vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às
saídas de acordo com a NR 12 é de:
a) 1,15m.
b) 1,00m.
c) 1,30m.
d) 1,20m.
e) 1,25m.
54. A designação do tipo de doença do trabalho segue uma classificação internacional, denominada pela sigla:
a) CNPS.
b) CID.
c) CAT.
d) CNAE.
e) CTPS.
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55. Conforme a NR-4 - Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), o
registro mensal dos dados atualizados de acidente do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade
devem ser encaminhados anualmente à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, através do órgão regional do
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) até o dia:
a) 31 de janeiro.
b) 30 de dezembro.
c) 31 de dezembro.
d) 30 de janeiro.
e) 15 de janeiro.
56. Não é considerada atribuição da CIPA:
a) Realizar os mapas de riscos dos setores.
b) Expedir advertência aos trabalhadores.
c) Eliminar e/ou neutralizar os riscos de acidente.
d) Orientar os trabalhadores quanto à prevenção de acidentes.
e) Solicitar medidas para redução dos acidentes.
57. Conforme o mapa de riscos, indique a ordem correta da classificação, por cores, dos riscos ocupacionais
respectivos a riscos físicos, químicos, acidentes, ergonômicos e biológicos:
a) Verde, vermelho, azul, amarelo e marrom.
b) Amarelo, marrom, azul, verde e vermelho.
c) Verde, amarelo, vermelho, azul e marrom.
d) Amarelo, vermelho, marrom, verde, e azul.
e) Verde, azul, vermelho, marrom e amarelo.
58. Quantas horas diárias deverão ser dedicadas pelo Técnico de Segurança do Trabalho para as atividades dos
Serviços Especiais de Engenharia e em Medicina do Trabalho (SESMT):
a) 5 horas.
b) 6 horas.
c) 7 horas.
d) 8 horas.
e) 9 horas.
59. Os estabelecimentos, conforme a NR 10, que
devem constituir e manter o Prontuário de Instalações
Elétricas são aqueles com carga instalada superior a:
a) 45kW.
b) 55kW.
c) 65kW.
d) 75kW.
e) 115kW.

60. Qual o peso máximo que o empregado pode
remover individualmente, ressalvadas as disposições
especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher?
a) 50 Kg.
b) 60 Kg.
c) 70 Kg.
d) 80 Kg.
e) 100 Kg.
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