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Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem
ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça
de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no  seu preenchimento, visto que a
marcação da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da
Folha de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou rasurada.
O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que corresponde à sua prova.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante controlar seu tempo. O candidato
poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar o caderno de questões
após decorridas 4h (quatro horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas
estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da
assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos eletrônicos, máquinas
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;  b)
livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer outro material
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo
que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
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O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
MATÉRIA

NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Informática

11 a 15

Conhecimentos Gerais

16 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 50

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO CANDIDATO!
MARQUE NA FOLHA DE RESPOSTAS O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA

PROVA 01
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de
Respostas.

O mau brasileiro
gente e o mundo era diferente, não havia uma câmera
de TV em cada banheiro para saber se havia água na
torneira.
11.§ Somos bons em explosões em piques como o
Carnaval. Se o mundo pegasse fogo, e os povos de todas
as nações buscassem refúgio aqui, nos dois primeiros
dias seríamos impecáveis, abrigaríamos a todos com
generosidade e alegria. No terceiro começaríamos a
sacanear os gringos.
12.§ No caso específico da Olimpíada, antecedida
por uma Copa do Mundo, sabemos que as coisas não
estão arrumadas. Alojamentos, acessos, transportes,
aeroportos e, sobretudo, estádios e pistas de atletismo
estão não apenas atrasados, mas atrasadíssimos.
13.§ A Fifa e o Comitê Olímpico passaram meses
cobrando mais agilidade do governo brasileiro,
especialistas
internacionais
já
estiveram
mais
pessimistas, mas volta e meia uma comissão oficial faz a
inspeção rotineira e para não criar caso com o governo,
admite que tudo é possível, inclusive, que tudo dê certo.
14.§ Apesar de mau brasileiro, desprezando o
otimismo próprio e o dos outros, acredito que não
daremos um vexame monumental, mas continuaremos
longe do futuro que nos foi prometido e no qual a maioria
do povo acredita.
15.§ Na Copa do Mundo de 1998, na França, ouvi
muitos comentários dos jornalistas que cobriam o
evento. Já se discutia a possibilidade de o Brasil sediar
uma das próximas Copas. A opinião mais ou menos geral
era a necessidade de derrubar o Maracanã inteiro para
colocá-lo em igualdade com o estádio de Saint-Denis,
palco principal dos jogos daquele ano.

1.§ Ainda não me motivei o suficiente para a
campanha da Olimpíada de 2016. Como todo pessimista,
acho que não vai dar certo. O Rio aguentou bravamente a
barra da Eco-92: o evento era de menor duração e menos
gente.
2.§ Tivemos dezenas de chefes de Estado, reis e
muitos turistas, apesar de alguns problemas com a
infraestrutura, demos conta do recado, sobretudo no
item da segurança: a criminalidade baixou a quase zero,
devido, sobretudo, à colaboração das Forças Armadas.
3.§ Tantos anos depois, continuamos com os mesmos
problemas na infraestrutura: bons alojamentos, boa
segurança, bons hospitais para os casos de emergência.
Não creio que haja dinheiro nem tempo para a construção
de vilas olímpicas, novas vias de acesso, estádios e
instalações para as diversas modalidades de esporte.
4.§ Tampouco acredito que o nosso futuro dependa
de uma Olimpíada. Estamos jogando para frente essa
coisa nebulosa e nem sempre provável que é o futuro tão
prometido e louvado antecipadamente. Acreditávamos
que só teríamos o respeito do mundo depois de ter
ganho uma Copa do Mundo. Ganhamos cinco -- nem por
isso nossos méritos e glórias receberam consagração
universal.
5.§ Houve também o caso de Frank Sinatra. Passamos
duas décadas esperando pelos seus olhos azuis com
histérica obstinação, nada seríamos como nação e povo
enquanto não ouvíssemos de corpo presente “The Girl
from Ipanema” cantada pela Voz.
6.§ Pois Sinatra cantou para 150 mil pessoas no
Maracanã, foi beijado pelo Beijoqueiro, deu uma bicicleta
para um guri, prometendo pagar-lhe os estudos. Veio,
disse adeus e foi embora -- como naquela cantiga de
roda. Continuamos na mesma, com nossos problemas e
esperanças.
7.§ Até o papa veio, e Madonna e Paul McCartney, os
Rolling Stones -- não era por aqui que o futuro se abriria
a nosso favor. Essa turma costuma ir a todos os lugares.
Bem verdade que a Olimpíada representa investimentos
que transcendem o espaço da competição e ficam.
8.§ Há também a questão da imagem. Durante um mês,
desde os preparativos até a cerimônia de encerramento,
de alguma forma o mundo tomaria conhecimento de
nossa existência e de nossas infinitas possibilidades.
9.§ Não sei não. Pior do que não ter Olimpíada é
ter uma olimpíada chinfrim, mal organizada como a de
Atlanta. Hitler conseguiu empolgar aqueles anos que
antecederam a Segunda Guerra Mundial porque, entre
outras coisas, promoveu uma Olimpíada monumental,
histórica, tão histórica que um negro americano (Owens)
derrotou os arianos.
10.§ Tenho dúvidas sobre a capacidade nacional
de aguentar duas semanas organizadamente, sem dar
vexame. A taça Jules Rimet de 1950 reuniu bem menos

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
carlosheitorcony/2013/05/1279730-o-mau-brasileiro.shtml

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho
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A expressão “sobretudo” (12.§) funciona como
realce de
“estádios e pistas de atletismo”.
“Olimpíada”
“Copa do Mundo”.
“coisas”.
“Alojamentos, acessos, transportes, aeroportos”.

PROVA 01

(E)

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Se o mundo pegasse fogo, e os povos de todas as
nações buscassem refúgio aqui, nos dois primeiros
dias seríamos impecáveis, abrigaríamos a todos
com generosidade e alegria.” (11.§). As formas
verbais destacadas estão, respectivamente, no
futuro do pretérito e no futuro do pretérito.
imperfeito do subjuntivo e no futuro do pretérito.
imperfeito do subjuntivo e no imperfeito do subjuntivo.
imperfeito do subjuntivo e no pretérito imperfeito do
indicativo.
pretérito imperfeito do indicativo e no futuro do
pretérito.

QUESTÃO 07
A partir das expressões destacadas em “mal
organizada” (9.§) e em “mau brasileiro” (14.§),
assinale a alternativa construída corretamente.
(A)
A pobreza é um mau que persiste no Brasil.
(B)
Os males não entrarão no Reino dos Céus.
(C)
Mau entrou e José já levou bronca da esposa.
(D)
João é mal tratado pela esposa diariamente.
(E)
Ele é mau intencionado com a namorada.
QUESTÃO 08

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “volta e meia” (13.§) funciona,
sintaticamente, como
conjunção subordinada.
adjunto adverbial.
pronome relativo.
adjunto adnominal.
sujeito oracional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 04
“Somos bons em explosões em piques como o
Carnaval. Se o mundo pegasse fogo, e os povos de
todas as nações buscassem refúgio aqui, nos dois
primeiros dias seriamos impecáveis, abrigaríamos
a todos com generosidade e alegria. No terceiro
começaríamos a sacanear os gringos.” (11.§) O
conteúdo do fragmento revela que, nos primeiros
dois dias, os brasileiros seriam
(A)
tranquilos.
(B)
astutos.
(C)
acolhedores.
(D)
sacanas.
(E)
traiçoeiros.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quanto à estrutura e à organização do texto e de seus
parágrafos, assinale o agrupamento de parágrafos
que NÃO poderia ser utilizado de acordo com o
tema apresentado.
5.§ e 6.§.
3.§ e 4.§.
10.§ e 11.§.
1.§ e 2.§.
7.§ e 8.§.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO teve seu sentido analisado de forma correta.
“inclusive” (13.§) (acréscimo)
“Já” (15.§) (tempo)
“Ainda” (1.§) (acréscimo)
“para” (13.§) (finalidade)
“Até” (7.§) (inclusão)

*
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“Apesar de mau brasileiro, desprezando o otimismo
próprio e o dos outros, acredito que não daremos
um vexame monumental, mas continuaremos
longe do futuro que nos foi prometido e no qual a
maioria do povo acredita.” (14.§).
A expressão destacada funciona como
sujeito.
complemento nominal.
objeto direto.
agente da passiva.
objeto indireto.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 06
Em “Essa turma costuma ir a todos os lugares.”
(7.§) é uma argumento utilizado pelo autor para
(A)
desconstruir a ideia de que visitas ilustres e realização
de eventos resultam em respeito pelo Brasil.
menosprezar a imagem de pessoas famosas e os
(B)
shows por elas realizados em grandes países.
(C)
acrescentar um argumento a favor da realização de
grandes eventos no Brasil e no exterior.
(D)
ressaltar a importância de se fazerem mais shows no
Brasil para obter maior respeito mundial.

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho

“Houve também o caso de Frank Sinatra. Passamos
duas décadas esperando pelos seus olhos azuis
com histérica obstinação, nada seríamos como
nação e povo enquanto não ouvíssemos de corpo
presente “The Girl from Ipanema” cantada pela
Voz.” (5.§).
A expressão “enquanto” expressa, no contexto,
uma relação semântica de
causa.
concessão.
condição.
comparação.
consecução.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desmistificar a ideia de que realizar eventos de grande
monta não é importante para país algum.

*

*

PROVA 01

INFORMÁTICA
Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de
Respostas.

QUESTÃO 11
Considerando o Microsoft Excel 2010 (instalação
padrão português – Brasil), assinale a alternativa

(C)
(D)
(E)

que descreve corretamente a função do recurso
Formatação Condicional
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14
Considerando a rede mundial de computadores, a
Internet, assinale a alternativa correta.
(A)
Upload
significa
literalmente
“baixar”.
Este
procedimento permite obter um arquivo de um
computador remoto, disponível na rede, para o seu
computador.
(B)
HTML é uma linguagem de marcação para codificar a
informação de modo que possa ser exibida em uma
pequena quantidade de dispositivos.
(C)
O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação
entre computadores em rede.
(D)
Hyperlink é o protocolo de identificação e transferência
de documentos na Internet e Intranet.
(E)
Um Browser é um usuário que interage com
documentos HTML (linguagem de internet) hospedado
em um servidor Web.

.

Realça células, enfatiza valores incomuns e visualiza
dados utilizando barras de dados, escala de cores e
conjunto de ícones baseados em critérios específicos.
Formata rapidamente uma célula utilizando um dos
estilos predefinidos.
Testa diversos valores para as fórmulas na planilha.
Converte um intervalo de células em tabela.
Gera gráficos de colunas ou linhas conforme a seleção
das células.

QUESTÃO 12
Com relação à Guia Exibição do processador de
texto Microsoft Word 2010 (instalação padrão
português – Brasil), analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Exibir as Réguas usadas para medir e
alinhar objetos no documento.

II.

Alterar as páginas entre layout Retrato e
Paisagem.

III.

Exibir imagem de um
impressão no documento.

arquivo

QUESTÃO 15

(A)

para

(B)

IV.

Exibe gráfico para ilustrar e comparar
dados.

V.

Colocar todas as janelas no programa lado
a lado na tela.

(C)

(D)

Apenas I.
Apenas IV.
Apenas II e IV.
Apenas I e V.
Apenas I, II, III e IV.

(E)

QUESTÃO 13

(A)
(B)

5
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Em relação a conceitos de organização e
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e
programas, assinale a alternativa correta.
Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows
7 Ultimate (instalação padrão português – Brasil).
Na pasta Vídeos, somente é possível salvar arquivos
do tipo vídeo.
Ao salvar um arquivo, o usuário poderá nomear
este arquivo utilizando qualquer caractere do idioma
português, assim como qualquer tipo de símbolos e
pontuações.
Ao criar uma subpasta na pasta documento, o usuário
não poderá mais excluí-la somente poderá renomeála.
Não é possível criar uma subpasta com o mesmo
nome da pasta em que está contida.
Em uma mesma pasta, é possível salvar arquivos
com o mesmo nome, desde que os mesmos tenham
extensões diferentes.

*

Qual é a combinação de teclas de atalho utilizadas
no Windows que abre o menu de projeção dando
opções ao usuário como: Somente computador;
Duplicar; Estender e Somente Projetor?
Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows
7 Ultimate (instalação padrão português – Brasil).
O caractere + é usado apenas para interpretação.
Windows + M
Windows + P

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho

Alt + R
Windows + Shifit + M
Alt + Ctrl + P

*

*

PROVA 01

CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de
Respostas.
QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Estado de Sergipe está localizado no meio da
costa brasileira em uma região privilegiada, onde
se concentra uma diversidade paisagística e
cultural que impressiona, possui 163 Km de praias
margeadas por dunas e uma Orla considerada
entre as mais belas do País, além de belas cidades
históricas tombadas pelo Patrimônio Histórico
Nacional. Nesse sentido, qual dos pontos turísticos
a seguir NÃO pertence ao Estado de Sergipe?
Praia do Saco.
Farol da Barra.
Laranjeiras.
Orla de Atalaia.
São Cristóvão.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Copa do Mundo FIFA 2014 será a vigésima
edição do evento e terá como país-anfitrião o
Brasil, a competição será realizada entre os meses
de junho e julho de 2014 e será realizada em doze
cidades sede. Nesse sentido, assinale a alternativa
que NÃO apresenta uma cidade sede determinada
pela FIFA.
Belo Horizonte.
Salvador.
Curitiba.
Fortaleza.
Florianópolis.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17
Segundo dados do Governo, a economia do
Estado do Sergipe tem a participação de 0,6% do
produto interno bruto nacional, sendo composto
de agropecuária, indústria e serviços. Nesse
sentido, assinale a alternativa que apresenta a
principal atividade agrícola realizada no Estado.
(A)
Cana-de-açucar.
(B)
Soja.
(C)
Coco.
(D)
Milho.
(E)
Cacau.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos os anos, no mês de janeiro, ocorre uma das
maiores prévias carnavalescas do Brasil, o evento
reúne milhares de pessoas ao longo da extensão
da Avenida Beira Mar na capital do Estado do
Sergipe, Aracaju. Qual o nome desse evento?
Micareta.
Forró Caju.
Arasamba.
Pré-caju.
Aracaju Fest.

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

*

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
O Projeto ____________, foi criado em 1980 com
a finalidade de proteger da extinção as cinco
espécies de tartarugas que utilizam o litoral
brasileiro para se alimentar e se reproduzir. Em
2002 foi criado o primeiro Oceanário do nordeste
brasileiro no município de Aracajú, Estado de
Sergipe, administrado pelo referido Projeto. Com
a capacidade de receber até 300 visitantes ao
mesmo tempo, o oceanário reúne cerca de 70
espécies diferentes, expostas em 18 aquários e 4
tanques, onde os visitantes, através de palestras,
mostras de vídeos e aulas, aprendem sobre o
ecossistema do litoral sergipano e conhecem as
diferentes espécies de animais marinhos.
Greenpeace.
Brasil Mar.
Tamar.
SOS Animais
Mar Azul.

6
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PROVA 01

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de
Respostas.
QUESTÃO 21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Calor intenso, frio intenso e pressões anormais
pertencem à categoria de riscos
químicos.
biológicos.
físicos.
acidentais.
ergonômicos.

QUESTÃO 25
(A)

(B)

QUESTÃO 22
A sigla OIT significa
(A)
Organização Interna dos Trabalhadores.
(B)
Organização Interestadual do Trabalho.
(C)
Organização Industrial  do Trabalho.
(D)
Organização institucional do Trabalho.
(E)
Organização Internacional do Trabalho.

(C)

(D)

QUESTÃO 23

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

(E)

Considerando as responsabilidades atribuídas
pela NR 1, assinale a alternativa que NÃO é
responsabilidade do empregador.
Impor as penalidades cabíveis por descumprimento
dos preceitos legais e regulamentares sobre  
segurança e medicina do   trabalho.
Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e
regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho.
Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde
no trabalho, dando ciência aos empregados por  
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos.
Informar aos trabalhadores os riscos profissionais que
possam originar-se nos locais de trabalho.
Informar aos trabalhadores os resultados das
avaliações ambientais realizadas nos locais de
trabalho.

QUESTÃO 26

(A)
(B)

(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 24

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa que está de acordo com as
orientações da NR 5.
A CIPA será composta por representantes do
empregador e por representantes do sindicato da
respectiva categoria.
O empregador deve fornecer cópias das atas de
eleição e posse aos membros titulares e suplentes da
CIPA, mediante recibo.
É legal a dispensa sem justa causa do empregado
eleito para cargo de direção da CIPA.
Em todas as eleições realizadas, a empresa está
obrigada a   encaminhar cópia da documentação da
eleição e posse ao sindicato da categoria.
O número de membros titulares e suplentes da CIPA
obedecerá ao disposto no quadro III da NR.15.

w

Quanto à elaboração do mapa de riscos, assinale a
alternativa correta.
A intensidade do risco existente é representada  pelas
cores dos círculos.
O mapa de riscos é elaborado a partir de avaliação
qualitativa dos riscos existentes no ambiente de
trabalho.
Não deve levar em consideração as medidas
preventivas já existentes.
Entre outros itens, o mapa de riscos deve desconsiderar
o número de trabalhadores expostos e treinamentos já  
realizados.
É obrigatória a avaliação quantitativa dos
contaminantes nocivos à saúde do trabalhador.

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA.
Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão  
empossados no primeiro dia útil após o término do
mandato anterior.
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.
É atribuição da CIPA, elaborar plano de trabalho que
possibilite a ação preventiva na solução de problemas
de segurança e saúde no trabalho.
O empregador designará entre seus representantes
o Presidente da CIPA, e o mais votado entre os
representantes dos empregados será o Vicepresidente.
É atribuição da CIPA participar da implementação e
do controle da qualidade das medidas de prevenção
necessárias, bem como da avaliação das prioridades
de ação nos locais de trabalho.

A exposição ao Chumbo sem a devida proteção
pode causar ao trabalhador uma doença
denominada
Saturnismo.
Bicinose.
Plumbose.
Dermatite.
Artrite.

PROVA 01

(C)

QUESTÃO 28
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Quanto ao anexo I da NR 15, é correto afirmar que
não é permitida a permanência de trabalhadores
em ambientes com contaminantes químicos em
concentrações acima do LT.
os tempos de exposição aos níveis de ruído devem
exceder aos limites de tolerância fixados no quadro do
anexo I.
a coleta de ar ambiente para avaliar a concentração
do contaminante, deve ser feita com bomba
gravimétrica, utilizando-se   tubos específicos para
cada contaminante.
atmosfera IPVS é o nome dado ao ambiente contendo
altas concentrações de contaminantes do ar.
a  exposição a níveis de ruído contínuo e intermitente
acima de 115 dB(A), sem a adequada proteção,
oferece ao trabalhador condição de risco grave e
iminente.

(D)

(E)

QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30

(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34
Na medicina do trabalho, a sigla ASO significa
(A)
Atestado de Sanidade Ocupacional.
(B)
Atestado de Saúde Ocupacional.
(C)
Assistência à Saúde Ocupacional.
(D)
Atuação na Saúde Ocupacional.
(E)
Assistência à Saúde Operacional.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
obrigação do empregador quanto aos EPI.
Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado,
guarda e conservação.
Substituir imediatamente, quando danificado ou
extraviado.
Cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho.
Responsabilizar-se pela higienização e manutenção
periódica.
Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 31
Considerando as orientações gerais da NR 6, é
INCORRETO afirmar que
(A)
nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe
ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco,
mediante orientação de profissional tecnicamente
habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o
designado e trabalhadores usuários.
(B)
é de obrigação do fabricante, responsabilizar-se pela
manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao
Certificado de Aprovação – CA.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta somente itens
que contribuem para as boas relações no trabalho.
Auto controle, sarcasmo, simpatia, coerência.
Delicadeza, prestatividade, respeito, ironia.
Autoridade, austeridade, agressividade, cautela.
Respeito, coerência, atenção, cautela
Respeito, atenção, auto controle, sarcasmo.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que apresenta uma situação
em que a empresa é autorizada a contratar médico
de outra especialidade que não seja médico do
Trabalho, para ser o coordenador do PCMSO.
(A)
Quando a empresa for empresa de risco 1 ou 2,
segundo o quadro 1 da NR 4, e tiver em seu quadro
20 ou mais empregados.
(B)
Quando a empresa for de risco pequeno e tiver em
seu quadro menos de 20 empregados.
(C)
Quando na região onde a empresa está estabelecida
não houver médico do trabalho.
(D)
Quando a empresa é de grau de risco 2 ou 3  e com
qualquer número de empregados, desde que seja isto
firmado em acordo coletivo de trabalho.
(E)
Quando a empresa não recebeu nenhuma fiscalização
por parte dos fiscais das unidades regionais do MET Ministério do Trabalho e Emprego.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que apresenta uma das
circunstâncias em que a empresa está obrigada a
fornecer os equipamentos de proteção individual
ao trabalhador.
(A)
Sempre que as medidas de proteção coletiva
neutralizem ou eliminem o risco existente.
(B)
Nas situações em que o trabalhador solicite o
equipamento contando com a anuência de sua chefia.
(C)
Somente nas situações em que haja risco grave e
iminente à saúde e integridade física do trabalhador.
(D)
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.
(E)
Quando as  medidas administrativas forem suficientes
para neutralizar os riscos.

(A)

é de competência do MTE – Ministério do Trabalho
e Emprego, estabelecer, quando necessário, os
regulamentos técnicos para ensaios de EPI.
cabe ao empregado comunicar ao empregador
qualquer alteração que  torne  o EPI  impróprio para
uso.
cabe ao fornecedor   responsabilizar-se pela
higienização e manutenção periódica  dos EPI.

No contexto da NR 9, o PPRA é dividido em 6
etapas e em cada etapa existe um determinado
número de itens a serem desenvolvidos. Assinale
a alternativa que representa uma das etapas.
Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação
e controle.
Determinação e localização das possíveis fontes
geradoras de riscos.
Caracterização das atividades e do tipo de exposição.
Dimensionamento do número de trabalhadores
expostos.
Análise de projetos de novas instalações.

PROVA 01

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40

Todas as alternativas a seguir pertencem à etapa
de reconhecimento dos riscos na elaboração do
PPRA, EXCETO
estabelecimento de prioridades e metas de avaliação
e controle.
determinação e localização de possíveis fontes
geradoras.
identificação das possíveis trajetórias e dos meios de
propagação dos agentes no ambiente de trabalho.
identificação das funções e determinação do número
de trabalhadores expostos.
os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos
identificados, disponíveis na literatura técnica.

(A)
(B)
(C)

(D)

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ausência de pulso, apneia e cianose da vítima,
quando da prestação de primeiros socorros, são
sinais de
ataque epilético.
desmaio.
dor intensa.
hemorragia.
parada cárdiorrespiratória.

(E)

QUESTÃO 41

QUESTÃO 38

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Os projetos elétricos devem possuir memorial
descritivo contendo vários itens de segurança.
Assinale a alternativa que NÃO faz parte do
referido memorial.
Indicação de posição dos dispositivos de manobra dos
circuitos elétricos.
Recomendações de restrições e advertências
quanto ao acesso de pessoas aos componentes das
instalações.
Princípio funcional dos dispositivos de proteção,
constantes do projeto, destinados à segurança das
pessoas.
Certificações dos equipamentos e materiais elétricos
em áreas classificadas.
Descrição da compatibilidade dos dispositivos de
proteção com a instalação elétrica.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a NR 13, toda caldeira deverá
possuir em local bem visível e em impressão
indelével algumas informações. Assinale a
alternativa que NÃO faz parte dessas informações.
Ano de fabricação.
Tipo de combustível utilizado.
Pressão máxima de trabalho admissível.
Pressão de teste hidrostático.
Área de superfície de aquecimento.

QUESTÃO 43
O exercício do trabalho em condições de
periculosidade assegura ao trabalhador a
percepção do adicional de
(A)
20% sobre o salário mínimo regional.
(B)
40% sobre o salário mínimo regional.
(C)
30% sobre seu salário.
(D)
30% sobre seu salário, incluindo-se gratificações,
prêmios e participação nos lucros da empresa.
(E)
30% sobre o salário mínimo regional.
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Para a segurança no trabalho, em instalações
elétricas, realizado em linhas desenergizadas, a
NR 10 apresenta uma sequência de procedimentos
a serem efetivados e somente após tais
procedimentos a linha será considerada pronta para
as operações necessárias. Assinale a alternativa
que NÃO faz parte desses procedimentos.
Seccionamento.
Impedimento de reenergização.
Proteção dos elementos energizados existentes na
zona controlada.
Retirada do aterramento padrão.
Instalação da sinalização de impedimento de
reenergização.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 39
Os equipamentos de movimentação e transporte
de materiais, tais como; guindastes, empilhadeiras,
monta cargas, entre outros, devem ter escrito
em sua estrutura, em local bem visível, algumas
informações. Assinale a alternativa que apresenta
uma dessas informações.
(A)
Marca do equipamento.
(B)
Peso do equipamento.
(C)
Carga máxima de trabalho permitida.
(D)
Velocidade máxima permitida.
(E)
Capacidade do equipamento em m2 (metros
quadrados).

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho

Quanto aos equipamentos de movimentação e
transporte de materiais tais como; guindastes,
empilhadeiras, monta- cargas, entre outros, é
INCORRETO afirmar que
Os carros manuais para transporte devem possuir
protetores das mãos.
Os equipamentos de transporte motorizados não
deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).
Os operadores de equipamentos de transporte
motorizado deverão ser habilitados e só poderão
dirigir  se, durante o horário de trabalho, portarem um
cartão de identificação, com o nome e fotografia, em
lugar visível.
Todos
os
transportadores
industriais
serão
permanentemente inspecionados e as peças
defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão
ser imediatamente substituídas.
Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a
utilização de máquinas transportadoras, movidas a
motores de combustão interna, salvo se providas de
dispositivos neutralizadores adequados.

PROVA 01

(D)
(E)

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Níveis de ruído conforme NBR 10152; Índice de
temperatura entre 20 e 23ºC (vinte e vinte e três
graus centígrados); velocidade do ar não superior
a 0,75m/s (metros por segundo) são exigências da
NR 17 para trabalhos que exijam solicitação intelectual
e atenção constantes.
NR 15 para determinação de atividades insalubres.
NR 18 para condições de repouso na construção civil.
NR 15 para condições sanitárias e de conforto nos
locais de trabalho.
Anexo III da NR 15 para manuseio de produtos
químicos.

QUESTÃO 49

(A)

(B)

QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quanto ao uso de extintores portáteis, é correto
afirmar que
extintores de pó químico seco são os mais indicados
para combate a princípios de incêndios classe A
extintores de CO2 não são indicados para combate a
princípios de incêndios classe B.
extintores   à base de água não são indicados para
incêndios classe A.
extintores à base de água e os de PQS são indicados
para incêndios classe D.
extintores de CO2 e pó químico seco são eficientes
para combate a incêndios classes B e C.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 46

(A)
(B)
(C)
(D)  
(E)

Quanto ao uso de vestimentas e EPI para trabalhos
em contato com agentes biológicos, segundo as
orientações da NR 32, é INCORRETO afirmar que
A higienização das vestimentas utilizadas nos centros
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento
intensivo, unidades de pacientes com doenças
infectocontagiosa e quando houver contato direto
da vestimenta com material orgânico deve ser de
responsabilidade do empregador.
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.
Todos os trabalhadores com possibilidade de
exposição a agentes biológicos devem utilizar
vestimenta de trabalho adequada e em condições de
conforto.
O empregador deve providenciar locais apropriados
para fornecimento de vestimentas limpas e para
deposição das usadas.
As vestimentas utilizadas durante o trabalho deverão
ser lavadas em casa, separadamente de outras roupas
utilizadas no dia a dia.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
característica das saídas de emergência nos locais
de trabalho.
Ter o sentido de abertura de fora para dentro.
Vias de passagens e saídas claramente assinaladas.
Não possuir escadas ou degraus.
Ser permitida a existência de rampas suaves e com
sinalização em seu início.
Largura mínima de aberturas de 1,20m (um metro e
vinte centímetros).

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paredes de fundo de corredores sem saída.
Vigas colocadas à baixa altura.

Cada alternativa a seguir forma uma unidade
extintora conforme o quadro da NR 23. Assinale a
alternativa em que a formação da unidade extintora
NÃO está correta.
1 extintor de PQS 4Kg.
2 extintores de PQS 2 Kg.
1 extintor de AP l0 L.
1 extintor de CO2 4 kg.
3 extintores de PQS 1 Kg.

(E)

A lei 8.213 equipara algumas doenças aos
acidentes de trabalho, para efeitos de concessão
de benefícios. Seguindo os parâmetros da referida
Lei, é INCORRETO afirmar que
doenças degenerativas não são consideradas como
doenças do trabalho.
não é considerada doença do trabalho, a doença que
não produza incapacidade laborativa.
os termos doença profissional e doença do trabalho
possuem o mesmo significado e definição.
doença profissional é  desencadeada  pelo exercício
do trabalho e peculiar à determinada atividade.
doença do trabalho é desencadeada em função de
condições especiais do trabalho e com ele se relaciona
diretamente.
*

*

*

QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)

Seguindo os parâmetro das cores na segurança
do trabalho da NR 26, assinale a alternativa em que
NÃO deve ser empregada a cor amarela.
Bordas horizontais de portas de elevadores que se
fecham verticalmente.
Direção e circulação, por meio de sinais.
Faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas
de carregamento.
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LEMBRETE
Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na Folha
de Respostas.
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