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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 
de Noções de Informática, 05 de Legislação, 05 de Raciocínio Lógico e 25 de Conhecimentos Específicos. Caso 
exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para 
rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário 
de Santarém). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 
será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Universidade Federal do Oeste do Pará o candidato 
que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 1/2013-UFOPA do referido 
concurso. 

Boa Prova. 
 
 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Facebook atropela jornais na oferta de notícias 
 

Por Carlos Castilho em 01/11/2013 
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A esmagadora maioria dos jornais, revistas e telejornais sempre encarou o 
Facebook como um lugar para fofocas, confidências e exibicionismo, mas 
pesquisas recentes mostraram que a maior rede social do planeta já é a fonte 
de notícias para 30% da população adulta dos Estados Unidos (cerca de 72 
milhões de pessoas), o único país a ter estudos detalhados sobre o tema. 
A pesquisa divulgada na penúltima semana de outubro pelo PewResearch 
Center, dos Estados Unidos, sinaliza duas questões ainda mais relevantes 
para a imprensa do que os dados numéricos. Em primeiro lugar indica uma 
mudança radical na forma como as pessoas chegam até a notícia, 
especialmente os jovens com menos de 25 anos. Em segundo lugar mostra o 
surgimento de uma dependência mútua entre jornais e a rede Facebook, algo 
impensável até pouco tempo atrás. 
Com pouco mais de um bilhão de usuários e caminhando rapidamente para o 
bilhão e meio, a rede Facebook transformou-se numa espécie de grande 
aldeia virtual graças aos relacionamentos interpessoais e agora também aos 
negócios que estão se instalando na rede criada em 2004, num dormitório de 
estudantes na Universidade Harvard. Era inevitável que, atraindo tanta gente, 
ela acabaria servindo também para circular notícias, quebrando o monopólio 
da imprensa.[...] 
As pessoas já não saem mais à cata de notícias, mas esbarram nelas quando 
estão navegando na internet, especialmente quando circulam virtualmente em 
ambientes visitados por milhares de pessoais ao mesmo tempo, como é o caso 
do Facebook. Interesses específicos sobre algum tema, produto ou pessoa 
são o principal alvo dos usuários da internet. O acesso à notícia jornalística 
passou a ficar condicionado a esses interesses, salvo nos casos de algum 
acontecimento extremamente importante para a coletividade. 
Trata-se de uma mudança relevante no comportamento da média dos 
consumidores de notícias. Até agora estar bem informado era uma qualidade 
muito valorizada e um status adquirido pela leitura minuciosa de jornais, 
revistas e livros. Na era digital, estar bem informado já não é mais tão 
importante. Essencial mesmo é estar integrado em redes sociais porque é 
nelas que se sabe de tudo. 
Nas redes sociais, a notícia é algo coletivo e colaborativo, graças à 
predominância das recomendações e referências, mas ao mesmo tempo 
individual, já que normalmente as sugestões são feitas de pessoa a pessoa. É 
uma situação diferente da mídia convencional, onde a notícia era produzida e 
publicada visando atingir o maior número possível de indivíduos – justo o 
oposto do que acontece no Facebook, por exemplo. 
As redes sociais, como o Facebook, estão rapidamente se transformando em 
parceiras da imprensa. Redes e jornais tendem a uma dependência mútua 
porque elas são imbatíveis na disseminação de notícias, mas a imprensa ainda 
tem, e provavelmente continuará tendo, um grande peso na seleção, 
checagem e contextualização de dados, fatos e eventos dotados de relevância 
social. [...] 

Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/codigoaberto>.  
Acesso em: 12 nov. 2013. 

[adaptado] 
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01.  Considerando as ideias expostas no texto, outro título possível seria 
(A) “Facebook x imprensa: guerra sem fim.” 
(B) “Facebook quebra o monopólio da imprensa.” 
(C) “Boa informação com a parceria das redes sociais.” 
(D) “Redes sociais disseminam os relacionamentos interpessoais.” 
 
02.  No texto, não se focaliza o(a)  
(A) mudança drástica no modo como os usuários buscam a informação. 
(B) surgimento de uma parceria entre jornais e o Facebook na divulgação da notícia.  
(C) preferência do usuário das redes sociais pelas confidências e pelo exibicionismo. 
(D) crescimento do Facebook como fonte de notícias entre a população adulta dos EUA. 
 
03.  Segundo Carlos Castilho, hoje estar bem informado 
(A) não é tão importante quanto circular em ambientes virtuais. 
(B) passou a ser uma necessidade para os consumidores de notícias. 
(C) depende ainda da leitura frequente e cuidadosa de livros, jornais e revistas. 
(D) implica interessar-se por acontecimentos extremamente importantes para a coletividade. 
 
04.  No último parágrafo, o autor 
(A) prevê uma parceria entre mídia convencional e redes sociais, imbatíveis que são na checagem e 

interpretação da notícia. 
(B) anuncia o desaparecimento dos jornais, dada a impossibilidade de concorrerem com as redes 

sociais na busca pela notícia. 
(C) especula sobre a possibilidade de as redes sociais constituírem parceria para realizar o trabalho de 

manter os usuários bem informados.  
(D) define as atribuições que a mídia convencional tende a assumir: a verificação, análise e 

contextualização de informações e dados importantes para a sociedade. 
 
05.  As ideias e a correção textual seriam mantidas caso se substituísse 
(A) “como” (linha 39) por “conforme”. 
(B) “salvo” (linha 25) por “sobretudo”. 
(C) “já que” (linha 35) por “enquanto”.  
(D) “graças aos” (linha 15) por “em virtude dos”. 
 
06.  O pronome “algo” (linha 11) evita a repetição, no texto, do segmento 
(A) “duas questões ainda mais relevantes para a imprensa” (linhas 7-8). 
(B) “uma dependência mútua entre jornais e a rede Facebook” (linha 11). 
(C) “uma mudança radical na forma como as pessoas chegam até a notícia” (linhas 8-9). 
(D) “A pesquisa divulgada na penúltima semana de outubro pelo PewResearch Center” (linha 6). 
 
07.  De acordo com a norma padrão, há um desvio quanto à regência nominal no trecho 
(A) “ela acabaria servindo também para circular notícias" (linha 18). 
(B) “É uma situação diferente da mídia convencional” (linhas 35-36). 
(C) “justo o oposto do que acontece no Facebook, por exemplo” (linhas 37-38). 
(D) “mas a imprensa ainda tem, e provavelmente continuará tendo" (linhas 41-42). 
 
08.  Não há correlação modo-temporal entre as formas verbais no trecho 
(A) “Era inevitável que, atraindo tanta gente, ela acabaria servindo também” (linhas 17-18). 
(B) “onde a notícia era produzida e publicada visando atingir o maior número possível de indivíduos” 

(linhas 36-37). 
(C) “As pessoas já não saem mais à cata de notícias, mas esbarram nelas quando estão navegando na 

internet” (linhas 20-21). 
(D) “Redes e jornais tendem a uma dependência mútua porque elas são imbatíveis na disseminação de 

notícias” (linhas 40-41). 
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09.  Em relação às regras de escrita e ao uso do sinal indicativo de crase, é correto afirmar que 
(A) “mútua” (linha 11) e “usuários” (linha 24) são acentuadas pela mesma razão. 
(B) deveria haver o sinal de crase na preposição “a”, em “Redes e jornais tendem a uma dependência 

mútua” (linha 40). 
(C) a vírgula isola uma oração intercalada em “e a rede Facebook, algo impensável até pouco tempo 

atrás” (linhas 11-12). 
(D) o travessão poderia ser substituído pelo ponto e vírgula em “– justo o oposto do que acontece no 

Facebook” (linhas 37-38). 
 
10.  Não há exemplo de linguagem conotativa em 
(A) “mas esbarram nelas” (linha 20). 
(B) “Facebook atropela jornais na oferta de notícias” (título) 
(C) “continuará tendo, um grande peso na seleção” (linha 42). 
(D) “o único país a ter estudos detalhados sobre o tema” (linha 5). 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11. O protocolo básico e padrão para acesso à Internet é o 
(A) browser. 
(B) TCP/IP. 
(C) HTML.              
(D) HTTP. 
 
12. 1 Gigabytes corresponde a 
(A) 1000 bytes. 
(B) 1000000 bytes. 
(C) 1000000000 bytes. 
(D) 1000000000000 bytes. 
  
13. No Word 2007, para inserir um comentário de revisão de texto, depois de selecionar o texto ou o 
item sobre o qual você deseja fazer um comentário deve-se 
(A) na guia Inserir, no grupo Comentários, clicar em Novo Comentário e depois digitar o texto do 

comentário no balão. 
(B) na guia Referências, no grupo Legendas, clicar em Novo Comentário e depois digitar o texto do 

comentário no balão. 
(C) na guia Revisão, no grupo Comentários, clicar em Novo Comentário e depois digitar o texto do 

comentário no balão. 
(D) na guia Exibição, no grupo Comentários, clicar em Novo Comentário e depois digitar o texto do 

comentário no balão. 
 
14. No Excel 2007, para definir o formato do papel a ser utilizado na impressão, deve-se 
(A) na guia Inserir, no grupo Configurar Página, clicar em Tamanho e depois selecionar o formato do 

papel. 
(B) na guia Layout da Página, no grupo Configurar Página, clicar em Tamanho e depois selecionar o 

formato do papel. 
(C) na guia Início, no grupo Configurar Página, clicar em Tamanho e depois selecionar o formato do 

papel. 
(D) na guia Exibição, no grupo Configurar Página, clicar em Tamanho e depois selecionar o formato 

do papel. 
 
15. Dentre os diferentes tipos de memória principal do computador, a memória não volátil (somente 
para leitura) cujo conteúdo é gravado pelo fabricante do computador, é a 
(A) RAM. 
(B) SRAM. 
(C) WORM. 
(D) ROM. 
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LEGISLAÇÃO 
 
16. Conforme previsão do Decreto nº 1.171, de 22.06.1994, a pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética é a de ___________ e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado 
por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 
(A) Multa.  
(B) Censura. 
(C) Advertência. 
(D) Suspensão. 
 
17. _____________ é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. 
(A) Recondução. 
(B) Reintegração. 
(C) Reversão. 
(D) Readaptação. 
 
18. De acordo com a Lei nº 9.784/99, concluída a instrução de processo administrativo, a Administração 
tem o prazo de até ____________ dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente 
motivada. 
(A) Trinta. 
(B) Vinte. 
(C) Quinze. 
(D) Dez. 
 
19. Conforme a Lei nº 11.091/2005, Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de 
vencimento imediatamente subseqüente, a cada ___________ de efetivo exercício, desde que o 
servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo 
nível de capacitação. 
(A) 5 anos. 
(B) 3 anos. 
(C) 2 anos. 
(D) Um ano. 
 
20. De acordo com o Decreto nº 5.707, de 23.02.2006, após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o 
servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade onde se encontrar em exercício 
licença remunerada, por até ________ meses, para participar de ação de capacitação. 
(A) 2 (dois). 
(B) 3 (três). 
(C) 4 (quatro). 
(D) 5 (cinco). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
  
21. No Estado do Pará existem as seguintes instituições federais de educação superior:  
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA); 
Universidade Federal do Pará (UFPA); 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA); 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). 
 
Quantos subconjuntos podem ser formados com a interseção dos conjuntos das letras que constituem 
as siglas dessas instituições?  
(A) 8. 
(B) 16. 
(C) 32. 
(D) 64. 
 
22. Aquino, Hugo e Tanaka são três vigilantes, cujo dia de folga semanal é na sexta-feira, no sábado ou 
no domingo. Eles trabalham em um dos seguintes campi da UFOPA: Rondon, Tapajós ou Amazônia.  
Tanaka é o vigilante do Campus Amazônia e não folga no sábado. 
O vigilante do Campus Tapajós folga no domingo. 
Aquino não folga na sexta-feira e não é o vigilante do Campus Tapajós. 
 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que 
(A) Hugo folga no sábado. 
(B) Hugo é o vigilante do Campus Rondon. 
(C) Tanaka folga no domingo. 
(D) Aquino é o vigilante do Campus Rondon. 
 
23. Nos cinco dias úteis de uma semana, a frequência à biblioteca de uma Universidade apresentou o 
seguinte padrão: a cada dia, a partir da terça-feira, o número de frequentadores foi igual ao dobro da 
quantidade do dia anterior, acrescido de mais cinco frequentadores. Qual a frequência a essa biblioteca 
nessa semana, se na sexta-feira registrou-se 395 frequentadores? 
(A) 850. 
(B) 750. 
(C) 650. 
(D) 550. 
 

Leia o texto abaixo para responder à próxima questão 
Wilson Fonseca, o Maestro Izoca, nascido em Santarém em 1912, faleceu em Belém, em 2002, e no 
momento em que seu enterro passava em frente à Escola de Música “Wilson Fonseca”, em Santarém, 
as crianças, todas uniformizadas, emocionadamente cantaram, por mais de doze vezes, o bolero “Um 
Poema de Amor” de sua autoria.  

Adaptado de : http://wilsonfonseca.com.br/blog/?p=238 Acesso em 05/11/2013 

 
24. Em 1994 Maestro Izoca completou o dobro da idade que tinha ao compor o bolero “Um Poema de 
Amor”, no ano de 
(A) 1957. 
(B) 1955. 
(C) 1953. 
(D) 1951. 
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25. Em um departamento da Universidade, há dois servidores de nível superior e três de nível médio. 
Todos os dias, são formadas equipes de atendimento ao público, constituídas de um servidor de nível 
superior e de dois servidores de nível médio. Em três dias, as equipes foram constituídas por: 
1º dia: Carla, Daniele e Fernando; 
2º dia: Aldo, Elizabeth e Fernando; 
3º dia: Aldo, Elizabeth e Carla. 
 
Pode-se afirmar com toda a certeza que 
(A) Elizabeth é servidora de nível superior e Aldo é servidor de nível médio. 
(B) Daniele é servidora de nível superior e Fernando é servidor de nível médio. 
(C) Aldo é servidor de nível superior e Elizabeth é servidora de nível médio. 
(D) Carla é servidora de nível superior e Elizabeth é servidora de nível médio. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26. O sistema de segurança do trabalho deve ser entendido como o conjunto de  
(A) regras que visam garantir melhores condições de vida e bem-estar ao empregado em seu ambiente 

de trabalho, exclusivamente. 
(B) medidas trabalhistas que visam proteger a saúde do empregado e seus dependentes contra riscos 

de acidentes. 
(C) medidas para minimizar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, proteger a integridade e a 

capacidade funcional do trabalhador. 
(D) regras para garantir os direitos trabalhistas e previdenciários do empregado. 
 
27. A organização e os processos de trabalho referentes ao transporte, movimentação, armazenagem, 
manuseio e comercialização de materiais são regidos pela Norma Regulamentadora 
(A) NR 11, somente. 
(B) NR 11, excetuando-se a comercialização de materiais. 
(C) NR 10 e pelas normas que estabelecem os direitos trabalhistas e previdenciários. 
(D) NR 23 e NR 26, simultaneamente. 
 
28. Considerando-se que o técnico de segurança do trabalho é o profissional que tem como atribuição 
zelar pelas condições adequadas do ambiente de trabalho e conhecer as normas de segurança 
específicas, é correto afirmar que 
(A) toda empresa deve formar a CIPA, mantendo-a regularmente funcionando, quando acima de 20 

funcionários, nos termos da NR 7. 
(B) Somente as empresas privadas com mais de 50 funcionários devem formar a CIPA, 

independentemente do grupo de atividades, resguardadas as alterações recentes da NR 36. 
(C) É obrigatória a criação da CIPA para todos os estabelecimentos públicos, privados e não 

governamentais, bem como outras organizações com mais de dois anos de funcionamento que 
admitam trabalhadores. 

(D) a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o 
dimensionamento previsto na NR 5. 

 
29. Quanto ao registro profissional do Técnico de Segurança do Trabalho, é INCORRETO afirmar que 
(A) o exercício da profissão do Técnico de Segurança do Trabalho depende de prévio registro no órgão 

competente, realizado mediante requerimento do interessado. 
(B) para o registro profissional deverão ser apresentados a Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

RG e CPF, cujas cópias poderão ser autenticadas mediante apresentação dos originais para 
conferência no ato do registro. 

(C) o certificado de formação no curso de Técnico de Segurança do Trabalho servirá como registro do 
profissional, não sendo necessário o requerimento de registro profissional junto a DRT. 

(D) permanecerão válidos os registros profissionais de Técnico de Segurança do Trabalho emitidos pela 
Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. 

 
30. Considerando-se o risco eminente de incêndio, toda empresa deverá possuir 
(A) extintores, alarmes, escadas de emergência, vias de passagens e corredores com largura mínima 

de 1,50m, admitindo-se escada em espiral, de mão ou externa de madeira, com largura de 1,20m, 
se houver instalação de chuveiros “sprinklers” automáticos, independentemente da natureza do 
risco. 

(B) extintores de combate ao fogo classe A e B, nos demais casos o corpo de bombeiros deverá ser 
acionado imediatamente e, sequencialmente, deverão ser desligadas as máquinas e aparelhos 
elétricos e deverá ser ligado o sistema de alarme. 

(C) sistema de alarme, independentemente da natureza do risco, duas saídas de emergência, portas 
corta fogo e um extintor para cada tipo de fogo e pessoas treinadas para usá-los e para atribuir as 
tarefas e responsabilidades para evacuação do local, quando admitido portas de emergência 
fechadas pelo lado externo. 

(D) proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, 
equipamentos suficientes para combater o fogo em seu início e pessoas treinadas para o uso 
correto desses equipamentos. 
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31. Considerando-se as orientações estabelecidas na norma NR 6, a obrigatoriedade de fornecimento 
gratuito de EPI não se aplica 
(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. 
(B) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 
(C) para atender a situações de emergência. 
(D) Sempre que exista o eminente de risco de acidente, independentemente das condições do ambiente 

de trabalho ou da adoção de medidas de proteção coletiva. 
 
32. As condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho são regidas pela NR 24, que 
estabelece a metragem mínima de 1m² (um metro quadrado) para cada sanitário, por 20 (vinte) 
operários em atividades, bem como 01 (um) lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades 
ou operações insalubres ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, 
alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade.  Assim, a norma admite que 
(A) o lavatório deverá ser provido de material para limpeza, conforme o grau de risco, e material para 

enxugo ou secagem das mãos de forma coletiva, quando de material lavável. 
(B) o lavatório deverá ser provido de material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, não sendo 

permitida a utilização de toalhas coletivas.  
(C) os aparelhos sanitários contenham defeitos ou soluções de continuidade, desde que sejam de 

material liso, lavável e permitam a absorção imediata das substâncias tóxicas. 
(D) o piso e as paredes não sejam revestidos com material impermeável, desde que  submetidos a 

processo de higienização diária. 
 
33. De acordo com a NR15, é permitida exposição a níveis de ruído: 
(A) acima de 60 dB(A) para os trabalhadores de estabelecimentos como bares, casa de eventos e 

similares. 
(B) entre 60dB(A) e 85 dB(A) para trabalhadores que estejam utilizando EPI. 
(C) acima de 115 dB(A) para indivíduos que estejam adequadamente protegidos. 
(D) até de 85 dB(A), uma vez que a legislação brasileira não permite exposição a ruídos acima deste 

limite em áreas urbanas. 
 
34. A NR 17 visa 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.  Considerando-se esse objetivo, os aspectos a serem considerados 
na análise ergonômica dos postos de trabalho são 
(A) esforço repetitivo e má postura do trabalhador. 
(B) levantamento, transporte e descarga de materiais, bem como os aspectos relacionados aos 

mobiliários, aos equipamentos, às condições ambientais do posto de trabalho e à própria 
organização do trabalho. 

(C) funcionamento e manutenção de máquinas e equipamentos, de forma a minorar a existência de 
risco de esforço físico e repetitivo. 

(D) estorço repetitivo e mobiliário, uma vez que as demais condições de trabalho são estabelecidas 
pelas NRs específicas. 

 
35. a periodicidade estabelecida na Norma NR9 para elaboração do PPRA é 
(A) após o início das atividades de trabalho e deve ser atualizado mediante a ocorrência de acidentes 

de trabalho. 
(B) semestral e deve conter metas, prioridades e cronograma. 
(C) variável de acordo com o tipo de atividade e grau de risco estabelecido, ficando a cargo da CIPA 

estabelecer o prazo de vigência do programa, que não deve exceder ao limite máximo de 2 anos. 
(D) de pelo menos uma vez ao ano, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. 
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36. A norma regulamentadora estabelece que o PPRA deve incluir as seguintes etapas: 
(A) antecipação e reconhecimento do risco, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e 

controle, avaliação de risco e da exposição dos trabalhadores, implantação de medida de controle e 
avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos e registro e divulgação dos 
dados. 

(B) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação de risco e da exposição 
dos trabalhadores, implantação de medida de controle e avaliação de sua eficácia e registro e 
divulgação dos dados. 

(C) diagnóstico, definição de ações prioritárias, metas, cronograma e controle de riscos. 
(D) antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e 

controle, avaliação de risco e da exposição dos trabalhadores, implantação de medida de controle e 
avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos, cronograma, custos, escala de 
folgas e pausas de trabalho. 

 
37. Segundo a NR 1, se constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada das seguintes 
determinações: 
I.   cumprir com as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive 

as ordens de serviços expedidas pelo empregador; 
II.   usar o EPI fornecido pelo empregador; 
III.  submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras – NR; 
IV. colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras – NR. 
 
Estão correto(s) o(s) item(itens) 
(A) II e III somente. 
(B) I, II e III somente. 
(C) II somente. 
(D) I, II, III e IV. 
 
38. O conjunto de regras que orientam o registro profissional do técnico de segurança pode ser 
encontrado na Norma Regulamentadora 
(A) NR 4. 
(B) NR 12. 
(C) NR 27. 
(D) NR 28. 
 
39. Quanto à exposição a agentes biológicos, são consideradas insalubridades de grau máximo o 
trabalho ou operação em contato permanente com 
I. pacientes em isolamento por doença infectocontaminante, bem como objetos de seu uso não 

previamente esterilizados. 
II. carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos couros, pelos e dejecções de animais portadores de 

doenças infectocontagiosas. 
III. esgotos (galerias e tanques). 
IV. cemitérios, estábulos e cavalariças. 
V. Lixo urbano (coleta e industrialização). 
 
Está(Estão) correto(s) o(s) item(itens) 
(A) I e II somente. 
(B) II somente. 
(C) I, II, III, IV e V. 
(D) I, II, III e V. 
 
40. São considerados agentes físicos 
(A) ruídos, vibrações e pressões anormais. 
(B) ruídos, vibrações, temperaturas extremas, pressões anormais, radiações, umidade e nível de 

iluminamento. 
(C) umidade, calor e frio. 
(D) iluminação, ventilação e pressões elevadas. 
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41. Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada sinalização adequada de segurança, 
destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao dispositivo da NR 26.  Entre as situações 
elencadas abaixo, a que não se refere à sinalização de segurança para serviços de eletricidades é 
(A) o travamento e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobras e comandos. 
(B) a sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de carga. 
(C) a identificação de equipamento ou circuito impeditivo. 
(D) os sinais luminosos indicativos de saídas de emergência. 
 
42. No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, é correto afirmar que os empregadores 
devem implementar, entre outras medidas, 
(A) a ingestão frequente de água potável fornecida gratuitamente aos operadores. 
(B) programas de terapia intensiva e abafadores de ruídos. 
(C) modelos de diálogos que favoreçam micropausas e exijam terapia vocal.   
(D) a formação de grupos e atividades que permitam a carga vocal intensiva. 
 
43. Riscos ambientais são classificados em 
(A) riscos físicos, químicos e biológicos. 
(B) riscos de acidentes, ergonômicos e sanitários. 
(C) riscos eminentes de incêndio, riscos de doenças ocupacionais e riscos ergonômicos. 
(D) riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes. 
 
44. Para o controle dos riscos ambientais, o estudo, o desenvolvimento e a implantação de medidas de 
proteção coletiva deverão obedecer à seguinte hierarquia: 
(A) medidas que reduzam os níveis ou concentração de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de 

trabalho, medidas que eliminem ou reduzam a utilização desses agentes eliminar, medidas que 
previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho eliminar. 

(B) medidas que eliminem ou reduzam a utilização de agentes prejudiciais à saúde, medidas que 
previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho e medidas que 
reduzam os níveis ou concentração desses agentes no ambiente de trabalho. 

(C) medidas que eliminem ou reduzam a utilização de agentes prejudiciais à saúde e  medidas que 
reduzam os níveis ou concentração desses agentes no ambiente de trabalho. 

(D) medidas que eliminem os riscos de incêndio, medidas que possibilitem a interação entre os 
trabalhadores e evacuação em caso de pânico e medidas que elevem a qualidade de vida nos 
ambientes de trabalho. 

 
45. A avaliação das condições ambientais deverá ocorrer sempre que necessário para 
I. comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de 

reconhecimento. 
II.  dimensionar a exposição dos trabalhadores 
III. subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 
IV. definição de medidas de proteção coletiva. 
 
Estão corretos os itens 
(A) I e II, somente. 
(B) I e IV, somente. 
(C) I, II e III, somente. 
(D) I, II, III e IV. 
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46. Para eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais, devem ser adotadas as seguintes 
medidas: 
I.   identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; 
II.  constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente à saúde; 
III. avaliações quantitativas quando os resultados da exposição dos trabalhadores excederem os valores 

dos limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição 
ocupacional adotada pela ACGIH. 

 
Estão corretos os itens 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) II, somente. 
 
47. O acidente ocorrido ao trabalhador, no seu deslocamento casa-trabalho, pode ser considerado 
como 
(A) acidente típico. 
(B) acidente de trajeto. 
(C) Acidente de trânsito. 
(D) Acidente profissional. 
 
48. O conjunto de regras que orientam a elaboração de laudo técnico do serviço competente que 
demonstre grave e eminente risco para o trabalhador, podendo indicar a decisão de embargo e 
interdição de obras podem ser encontrados na norma 
(A) NR 3. 
(B) NR 16 e NR 13, respectivamente. 
(C) NR 6 e as Normas Trabalhistas e Previdenciárias. 
(D) NR 19 e NR 34, respectivamente. 
 
49. A largura mínima das portas de saída de emergência deve sempre atender a  
(A) 1,20m, com abertura para dentro do ambiente. 
(B) 1,20m, com degraus para facilitar o deslocamento. 
(C) 1,20m, abrindo para fora do ambiente. 
(D) 1,00 m, para permitir a evacuação rápida e segura. 
 
50. A simulação de incêndio objetiva 
I.   garantir aprendizagem e o reconhecimento do sinal de alerta. 
II.  orientar a avacuação em ordem. 
III.  evitar pânico. 
IV. Atribuir responsabilidades. 
V.  Testar sirene de alarme. 
 
Estão corretos os itens 
(A) I, II e III, somente. 
(B) II, IV e V, somente. 
(C) I e III, somente.  
(D) I, II, III, IV e V. 
 

 




