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Realização 
 

 

 
 

Cargo 210 – Técnico em Segurança do Trabalho 

INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico 

estão corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Os homens se educam entre si. 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da 
prova. 

• Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da 
sala. 

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de 

material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim:

Data e horário 
da prova: 

 
Domingo 

 
1º/12/2013 

 
15 horas 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 10 

 
Texto 1 para responder as questões de 1 a 4. 
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Senso de humor no trabalho é uma  
competência de destaque 

 
As conversas sobre o desempenho de executivos

procuram descrever um conjunto ideal de competências, 
aquelas que garantiriam alta produtividade. As mais 
conhecidas são foco no resultado, capacidade de execução, 
capacidade analítica e competência de estabelecer e sustentar 
relações e alianças. 

A minha privilegiada observação do cotidiano, em 
função da extensão da minha rede de relações depois de anos 
atuando como professor e headhunter, permite-me 
acrescentar uma competência que é eterna e fundamental: o 
senso de humor.  

O humor é uma demonstração clara de inteligência 
emocional e uma competência que se destaca nas relações 
profissionais. Falo de sagacidade, de leitura rápida do 
contexto. Os britânicos riem de supostos diálogos ácidos 
entre o primeiro-ministro Winston Churchill (1874–1965) e 
Lady Nancy Astor (1879 –1964), primeira mulher a ocupar 
uma cadeira no parlamento britânico. 

No mais célebre deles, Lady Astor diz: “se o senhor 
fosse meu marido, eu colocaria veneno em seu chá”. E 
Churchill responde: “madame, se a senhora fosse minha 
mulher, eu beberia”. Se esses diálogos ocorreram de fato, 
nunca se saberá. Mas são ótimos exemplos de pensamento 
ágil, agudo e bem-humorado.  

O humor propicia o chamado alto-astral, facilita as 
relações, abre as portas e diminui as resistências. É possível 
pensá-lo como uma habilidade, aprimorável por meio da 
prática? Considero o senso de humor uma competência 
eterna, que se desenvolve ao longo da vida de um indivíduo. 

Desde criança, a pessoa tem maior interesse (ou é 
estimulada) em avaliar o contexto, contar histórias e 
reproduzir situações. O desenvolvimento de um olhar crítico 
começa na tenra infância.  

O bom humor é, antes de tudo, um sinal de que a 
pessoa está balanceada, que seus sentimentos e opiniões estão 
equilibrados. A pessoa bem-humorada pensa com o cérebro e 
sente com o coração. O senso de humor tem de ser 
perseguido, requer uma abertura para olhar o mundo por 
vários ângulos, pede uma mente alerta e ativa e, em geral, se 
expressa por um gesto milenar e universal: o sorriso. Sorria! 
 

CABRERA, Luiz Carlos. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/
revista-voce-sa/edicoes/178/noticias/humor-competencia-eterna>. 

Acesso em: 3/11/2013, com adaptações.
 

QUESTÃO 1 _______________________  
Português Gisela 1 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente o 
sentido do vocábulo utilizado no texto. 
 
(A) “privilegiada” (linha 7) = preponderante. 
(B) “fundamental” (linha 10) = prescindível. 
(C) “sagacidade” (linha 14) = generosidade. 
(D) “agudo” (linha 24) = inteligente. 
(E) “resistências” (linha 26) = resignações. 

QUESTÃO 2 ________________________  
Português Gisela 1 
Acerca do texto, assinale a alternativa que interpreta 
corretamente ideias do autor. 
 
(A) O foco no resultado, a capacidade analítica e de 

execução e a competência de estabelecer e sustentar 
relações, alianças e alta produtividade integram o 
conjunto de competências descritas sobre o 
desempenho dos executivos. 

(B) O conjunto ideal de competências engloba, apenas, o 
foco no resultado, a capacidade de execução, a 
capacidade analítica e a competência de estabelecer e 
sustentar relações e alianças. 

(C) Além do foco no resultado, da capacidade de 
execução, da capacidade analítica e da competência 
de estabelecer e sustentar relações e alianças etc., o 
senso de humor também é uma importante 
competência profissional. 

(D) O humor, a inteligência emocional e a sagacidade são 
competências que, somadas ao foco no resultado, à 
capacidade analítica e de execução e à competência 
de estabelecer e sustentar relações, garantem alta 
produtividade aos executivos. 

(E) Os executivos, para alcançarem alta produtividade, 
precisam reunir competências, tais como foco no 
resultado, capacidade analítica e de execução, senso 
de humor, inteligência emocional e competência de 
estabelecer e sustentar relações, alianças e alta 
produtividade. 

 
QUESTÃO 3 ________________________  
Português Gisela 2 
Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas 
segundo a mesma regra gramatical. 
 
(A) “analítica” (linha 5), “competência” (linha 10), 

“inteligência” (linha 12). 
(B) “rápida” (linha 14), “diálogos” (linha 15), “ácidos” 

(linha 15). 
(C) “chá” (linha 20), “saberá” (linha 23), “pensá-lo” 

(linha 27). 
(D) “possível” (linha 26), “infância” (linha 33), “pensá-

lo” (linha 27). 
(E) “resistências” (linha 26), “opiniões” (linha 35), 

“vários” (linha 39). 

 
QUESTÃO 4 ________________________  
Português Gisela 2 
Acerca do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na expressão “permite-me acrescentar” (linhas 9 e 

10), o pronome oblíquo “me” pode ser substituído 
pelo termo para mim. 

(B) O plural do termo “primeiro-ministro” (linha 16) é 
primeiro-ministros. 

(C) O vocábulo “deles” (linha 19) refere-se à palavra 
“britânicos” (linha 15). 

(D) O pronome “lo”, em “pensá-lo” (linha 27), retoma o 
termo “alto-astral” (linha 25). 

(E) A expressão “que se desenvolve” (linha 29) pode ser 
substituída por desenvolvida. 
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Texto 2 para as questões de 5 a 8. 
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Nos Estados Unidos, enfermeiros ganham mais que 
enfermeiras 

 
 Apesar de representarem quase 90% do total de 
postos de trabalho, enfermeiras ganham menos do que 
enfermeiros nos Estados Unidos. É o que revela a pesquisa do 
instituto americano Census Bureau. De acordo com o 
levantamento, as mulheres chegam a ganhar até 16% a menos 
que os homens na mesma categoria da profissão. 
 Parte disso se deve ao fato de que os homens se 
focam prioritariamente em áreas da profissão que são mais 
valorizadas, como a área de anestesia, por exemplo. Outras 
questões também colaboram para essa diferença, como o 
maior número de doutorados entre os profissionais do sexo 
masculino, além da disponibilidade para trabalhar no turno da 
noite. 

Disponível em: <http://novo.portalcofen.gov.br/nos-estados-unidos-
enfermeiros-ganham-mais-que-enfemeiras_20668.html>. 

Acesso em: 27/9/2013.
 

QUESTÃO 5 _______________________  
Edson Português 1 
Considerando os mecanismos de coesão e as relações 
estabelecidas por eles no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) “Apesar de” (linha 1) introduz ideia de alternância 

em relação à oração seguinte. 
(B) “De acordo com” (linha 4) indica ideia de 

adversidade. 
(C) “disso” (linha 7) retoma a informação contida na 

última oração do 1o parágrafo. 
(D) No trecho “homens se focam prioritariamente em 

áreas da profissão que são mais valorizadas” (linhas 
de 7 a 9), o vocábulo em destaque tem como 
referente “homens”. 

(E) “além da” (linha 12) estabelece a coesão entre dois 
termos que se relacionam pela ideia de oposição.  

 

QUESTÃO 6 _______________________  
Edson Português 1 
Com base na norma padrão da língua portuguesa e no 
primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A forma “representarem” (linha 1) poderia ser 

substituída por representar. 
(B) O uso da vírgula entre as orações que constituem o 1o 

período é opcional. 
(C) Se, em vez de “enfermeiras” (linha 2), tivesse sido 

empregada a construção a maioria das enfermeiras, o 
verbo ganhar poderia ser flexionado de duas 
maneiras: tanto na 3a pessoa do singular quanto na 3a 
pessoa do plural. 

(D) Na oração “É o que revela a pesquisa do instituto 
americano Census Bureau.” (linhas 3 e 4), o uso da 
crase diante de “pesquisa” é opcional. 

(E) Na passagem “as mulheres chegam a ganhar até 16% 
a menos que os homens” (linhas 5 e 6), não se 
observou a obrigatoriedade do uso da crase em pelo 
menos uma das situações destacadas. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
Edson Português 1 
A partir da leitura compreensiva do texto, é correto  
inferir que 
 
(A) quase 90% das enfermeiras ganham menos do que os 

enfermeiros nos Estados Unidos.  
(B) as enfermeiras, nos Estados Unidos, ganham 16%  a 

menos do que os enfermeiros. 
(C) a pesquisa realizada pelo instituto Census Bureau 

revelou que o machismo é o principal responsável, 
nos Estados Unidos, pela desvalorização da mão de 
obra das enfermeiras. 

(D) uma das razões para a diferença salarial apresentada 
no texto é que, nos Estados Unidos, existem menos 
enfermeiras do que enfermeiros com doutorado. 

(E) as enfermeiras, por não gostarem de trabalhar à noite, 
ganham menos do que os enfermeiros nos Estados Unidos.  

 

QUESTÃO 8 ________________________  
Edson Português 1 
Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma 
padrão da língua portuguesa, preserva o sentido que o trecho 
“Outras questões também colaboram para essa diferença” 
(linhas 9 e 10) assume em relação às demais partes do texto. 
 
(A) Outras questões também concorrem para tal diferença. 
(B) Outras questões também decorrem dessa diferença. 
(C) Questões outras representam também a consequência 

de tal diferença. 
(D) Respondem também à essa diferença, outras questões. 
(E) Essa diferença deriva outras questões também.  
 
 

Texto 3 para responder as questões 9 e 10. 
 

 
 

Disponível em: <http:// http://educacao.uol.com.br>.  
Acesso em: 23/11/2013. 

 

QUESTÃO 9 ________________________  
Português Gisela X 
Considerando as informações apresentadas na placa, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) É facultativo o emprego do acento indicativo de 

crase antes da primeira ocorrência do vocábulo 
“sua”, pois é opcional a presença de artigo antes do 
pronome possessivo. 

(B) Acentua-se o vocábulo “saúde” por se tratar de 
palavra paroxítona. 

(C) É obrigatório inserção de vírgulas antes e depois do 
termo “imediatamente”, uma vez que se trata de advérbio 
de tempo deslocado na ordem direta da oração. 

(D) Verifica-se ausência de pontuação no segundo 
período da informação, sendo que alguns sinais são 
obrigatórios, enquanto outros, facultativos. 

(E) Observa-se erro de regência na expressão “devido a 
sua”. 
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QUESTÃO 10 ______________________  
Português Gisela X 
Acerca das informações do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O pronome “este” pode ser substituído por aquele 

sem prejuízo da coesão gramatical, pois se infere que 
o produto ao qual ele se refere está relativamente 
longe da placa. 

(B) O vocábulo “devido” pode ser flexionado no 
feminino por concordar com o substantivo “saúde” 

(C) O vocábulo “Em” pode ser substituído pela 
preposição para, mantendo-se assim a correção 
gramatical.  

(D) Não é obrigatório ponto final ao término do período, 
tendo em vista ser um texto meramente informativo. 

(E) Nessa placa, verifica-se erro ortográfico que 
compromete a coerência e a coesão gramatical, 
gerando interpretação diferente da pretendida na 
informação. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 11 a 15 

 
QUESTÃO 11 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Com o líquido que enchia um recipiente, foram preenchidos 

frascos de 
�

�
 de litro. Conseguiu-se preencher 7

�

�
 frascos e 

sobrou 
�

�
 de litro. A capacidade exata do recipiente, em litros, 

é igual a 
 
(A) 2,54. 
(B) 2,6. 
(C) 

2
�

�
.  

(D) 22,6. 
(E) 

22
�

�
.   

 
QUESTÃO 12 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Ana e Bia moram em uma mesma rua sem curvas. Saindo 
das respectivas casas simultaneamente por essa rua, uma em 

direção à casa da outra, enquanto Ana percorre 
�

	
 da distância 

entre as casas, Bia percorre 
�

�
 da mesma distância. Mantendo 

esse ritmo, elas vão se encontrar em um ponto X.  

          

 
Ana  

�

	
                                                                

�

�
  Bia 

     
Nesse ponto X, o trajeto percorrido por Ana representa que 
fração da distância total entre as casas? 
 
(A) 4

9
	. 

(B) 5

9
	. 

(C) 5

8
	. 

(D) 3

5
	. 

(E) 5

9
	. 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
O número máximo de subconjuntos de um conjunto dado, 
sem contar o subconjunto vazio e o que coincide com o 
próprio conjunto, é igual a 510. Qual é o número de 
elementos do conjunto dado?    
 
(A) 9. 
(B) 11. 
(C) 32. 
(D) 64. 
(E) 102. 
 

QUESTÃO 14 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
 De acordo com pesquisa publicada por uma revista 
de circulação nacional, metade dos adolescentes com 
sobrepeso e 60% daqueles com obesidade têm um ou mais 
fatores de risco para doenças do coração. 

 
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/mais-da-metade-dos-

jovens-com-excesso-de-peso-ja-tem-ao-menos-um-fator-de-risco-para- 
doenca-cardíaca>. Acesso em: 2/10/2013, com adaptações. 

 
Considerando as informações do texto, suponha que, em uma 
escola com 528 alunos, 40 alunos apresentam obesidade e 
216, embora não obesos, apresentam excesso de peso. Os 
demais não apresentam riscos de doenças cardíacas. Se 
forem mantidos os índices da pesquisa nessa amostra 
hipotética, o número de alunos que têm um ou mais fatores 
de risco para doenças do coração é   
 
(A) 25. 
(B) 66. 
(C) 108. 
(D) 128. 
(E) 132. 
 

QUESTÃO 15 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
 

 
Os triângulos equiláteros da figura apresentada são 
congruentes, cada um tem área unitária e estão dispostos três 
a três, em linhas. O triângulo hachurado foi chamado de 1, e 
os da mesma linha, de 2 e 3; os da 2a linha (acima da 
primeira), de 4, 5 e 6, e assim sucessivamente. Se a soma das 
áreas de n triângulos sucessivos, a partir do primeiro, é igual 
a 173, qual a linha e a posição ocupada nessa linha pelo 
triângulo n? 
       
(A) 2o da linha 57. 
(B) 3o da linha 57. 
(C) 1o da linha 58. 
(D) 2o da linha 58.                                                                                    
(E) 3o da linha 58. 
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
Rui Legislação 1 
Acerca do concurso público e do regime de pessoal 
permanente da EBSERH, conforme dispõe a Lei nº 
12.550/2011, que autorizou a criação desta, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os concursos públicos necessariamente serão de 

provas e títulos. 
(B) Os editais dos concursos públicos poderão 

estabelecer, como título, o cômputo do tempo de 
exercício em atividades que sejam correlatas às 
atribuições do respectivo emprego. 

(C) Os concursos públicos observarão as normas 
específicas editadas pela Diretoria Executiva da 
EBSERH. 

(D) O edital do concurso público deverá estabelecer que 
o regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
Estatuto dos Servidores Públicos Federais da União. 

(E) É vedada a celebração de contratos temporários de 
emprego senão para a implantação da EBSERH, 
sendo que aquelas contratações serão precedidas de 
processo seletivo simplificado. 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
Rui Legislação 2 
Assinale a alternativa correta com relação à participação dos 
próprios empregados no Conselho de Administração da 
EBSERH. 
 
(A) É considerada inovadora na legislação que criou a 

EBSERH, destacando-se como pioneira a fazer tal 
previsão no âmbito da administração pública federal 
brasileira. 

(B) Serão dois os empregados titulares de representação 
perante aquele órgão estatutário da EBSERH, eleitos 
por voto direto de seus pares, em eleição organizada 
pela empresa em conjunto com as entidades sindicais 
que os representem. 

(C) Por disposição expressa, os honorários mensais pela 
participação no referido conselho não serão devidos 
à representação dos empregados, mas haverá o 
reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e 
estada necessárias ao desempenho da função. 

(D) A representação dos empregados não participará das 
deliberações sobre assuntos que envolvam relações 
sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, 
inclusive assistenciais ou de previdência 
complementar, hipóteses em que fica configurado o 
conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados 
em reunião separada e exclusiva para tal fim, sem 
prejuízo da participação daquela representação nas 
discussões sobre os referidos assuntos. 

(E) O suplente da representação dos empregados 
exercerá suas funções apenas no caso de vacância 
que seja definitiva do seu titular. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
Rui Legislação 1 
A Lei Federal nº 12.550/2011 prevê que os bens necessários 
à execução dos contratos para prestação de serviços 
relacionados às competências da EBSERH com as 
instituições federais de ensino ou instituições congêneres 

 
(A) serão cedidos pelo Ministério da Educação e, ao 

término do contrato, serão incorporados ao 
patrimônio da EBSERH. 

(B) serão adquiridos pela EBSERH e, ao final do 
contrato, passarão a incorporar-se a seu patrimônio. 

(C) poderão ser cedidos pelo Ministério da Educação e, 
ao término do contrato, serão incorporados ao 
patrimônio da EBSERH. 

(D) poderão ser cedidos pelas instituições públicas 
federais de ensino e instituições congêneres à 
EBSERH e, ao final do contrato, serão devolvidos ao 
cedente. 

(E) terão dispensada a licitação.  

 

QUESTÃO 19 _______________________  
Rui Legislação 3 
Considerando o seu Estatuto Social, assinale a alternativa 
correta acerca dos contratos que a EBSERH celebrar ou em 
que vier a intervir, dos atos que envolvam obrigações ou 
responsabilidades por parte da empresa e dos títulos ou 
documentos emitidos em decorrência de obrigações 
contratuais, inclusive os cheques e outras obrigações de 
pagamento. 

 
(A) O Estatuto Social da EBSERH prevê que a 

competência para a representação da empresa em 
todos os referidos atos não poderá ser delegada. 

(B) O Estatuto Social da EBSERH não prevê a delegação 
de competência para celebrar os contratos ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou 
responsabilidades por parte da empresa, os quais 
deverão ser assinados pelo presidente, em conjunto 
com um diretor. 

(C) O Estatuto Social da EBSERH prevê que a 
competência para representação da empresa em todos 
os referidos atos poderá ser delegada. 

(D) A competência para assinar os títulos ou documentos 
emitidos em decorrência de obrigações contratuais, 
bem como os cheques e outras obrigações de 
pagamento, é do seu presidente, que não poderá 
delegar essa atribuição. 

(E) A competência para assinar os títulos ou documentos 
emitidos em decorrência de obrigações contratuais, 
bem como os cheques e outras obrigações de 
pagamento, é do seu presidente, que poderá delegar 
essa atribuição, mas somente para os diretores da 
EBSERH. 
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QUESTÃO 20 ______________________  
Rui Legislação 3 
Conforme previsão contida no seu Regimento Interno, os 
contratos em que as instituições federais de ensino ou 
instituições congêneres aderem à EBSERH serão, 
respectivamente, (1) propostos e (2) aprovados pela (o)  
 

(A) (1) Coordenadoria Jurídica da EBSERH; (2) 
Diretoria Executiva da EBSERH. 

(B) (1) Conselho de Administração da EBSERH; (2) 
ministro da Educação. 

(C) (1) Diretoria Executiva da EBSERH; (2) Conselho 
de Administração da EBSERH. 

(D) (1) Conselho Consultivo da EBSERH; (2) Conselho 
de Administração da EBSERH. 

(E) (1) Diretoria Executiva da EBSERH; (2) ministro da 
Educação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 
Questões de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 
Uma senhora, atualmente com 62 anos de idade, lembra-se 
do tempo em que o atendimento médico era restrito aos 
trabalhadores com carteira de trabalho assinada, destacando 
que ainda havia restrições de acesso para eles a algumas 
necessidades de atendimento. Com base nessa situação 
hipotética, assinale a alternativa que indica os princípios do 
Sistema Único de Saúde que, respectivamente, procuram 
resolver os problemas apontados por essa senhora. 
 

(A) Integralidade e participação popular. 
(B) Hierarquização e integralidade. 
(C) Participação popular e universalidade. 
(D) Equidade e universalidade. 
(E) Universalidade e integralidade. 
 

QUESTÃO 22 ______________________  
 
O prefeito de determinado município brasileiro recebe o 
secretário de Saúde para conversar sobre o funcionamento do 
Conselho de Saúde dessa localidade. Considerando essa 
situação hipotética, e com base no disposto na Resolução no 
453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, assinale a 
alternativa que indica a correta argumentação do secretário 
de Saúde sobre esse assunto. 
 

(A) O Conselho de Saúde tem competência para acompanhar 
e controlar a atuação do setor privado credenciado 
mediante contrato ou convênio na área de saúde. 

(B) A elaboração das normas de funcionamento do 
Conselho Municipal de Saúde passa a ser feita pela 
Câmara de Vereadores do município. 

(C) O Plano de Saúde Municipal deve ser revisto pelo 
Conselho de Saúde a cada quatro anos, com a 
obrigatoriedade de que estejam cumpridas todas as 
atividades pensadas originalmente. 

(D) O relatório de gestão deve ser avaliado e aprovado 
pelo Conselho de Saúde apenas ao final do mandato 
de quatro anos e antes das eleições subsequentes. 

(E) O orçamento do Conselho de Saúde é definido pelo 
chefe do Poder Executivo. 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
Os estudantes do curso de ciências sociais de uma 
universidade pública brasileira estão desenvolvendo um 
trabalho junto à comunidade do bairro de determinado 
município, no sentido de orientá-la quanto à seguridade 
social e ao direito à saúde, conforme assegurado pela 
Constituição Federal de 1988. Nessa situação hipotética e 
acerca desse assunto, assinale a alternativa que apresenta a 
orientação correta dos estudantes à comunidade. 
 
(A) Os empregadores são os únicos responsáveis pelo 

financiamento da seguridade social no Brasil. 
(B) A prevenção de doenças, junto aos cidadãos 

aposentados dessa comunidade, está prevista no 
sistema de previdência social, com relação apenas 
indireta com as ações do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

(C) Os trabalhadores com condições prejudiciais à saúde 
devem buscar os respectivos direitos, 
compreendendo que saúde do trabalhador é 
atribuição específica dos órgãos do trabalho e 
emprego, sem relação com o SUS. 

(D) O controle dos alimentos, em que se inclui o teor 
nutricional, assim como o controle de bebidas e 
águas para consumo humano, faz parte do SUS. 

(E) A clínica privada que realiza exames médicos e está 
localizada nesse bairro não pode ter contrato ou 
convênio com a Secretaria de Saúde do município 
para atender à população pelo SUS. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
O Decreto no 7.508/2011 regulamenta a Lei no 8.080/1990, 
dispondo sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Considerando essa informação e a 
respeito da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), 
também prevista nesse decreto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A RENAME será acompanhada do Formulário 

Terapêutico Nacional (FTN), que subsidiará a 
prescrição, a dispensação e o uso dos seus 
medicamentos.  

(B) A RENAME é elaborada pelo Conselho Nacional de 
Saúde e validada pelo Ministério da Saúde. 

(C) Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, em 
âmbito nacional, são elaborados pelo Ministério da 
Saúde sem a necessidade de relação com diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT).  

(D) A RENAME deve ser atualizada a cada quatro anos, 
com o respectivo formulário terapêutico nacional. 

(E) A seleção e a padronização de medicamentos 
indicados para atendimento de doenças ou de 
agravos, no âmbito do SUS, são feitas com base nos 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 
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QUESTÃO 25 ______________________  
 
A respeito da participação popular no Sistema Único de 
Saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A maioria absoluta dos membros do Conselho 

Nacional de Saúde é indicada livremente pelo 
ministro de Estado da Saúde. 

(B) Conferências de saúde devem ocorrer a cada quatro 
anos e com formatação adequada à situação de saúde 
da esfera de gestão em que ocorre. 

(C) Os gestores de saúde não estão sujeitos à avaliação 
da respectiva gestão pelos conselhos de saúde, nas 
diferentes esferas. 

(D) O presidente do Conselho Nacional de Saúde, por 
definição legal, é o ministro da Saúde enquanto 
estiver no cargo do Ministério. 

(E) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite 
podem ter papel substitutivo dos conselhos de saúde. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões de 26 a 50 
 

QUESTÃO 26 ______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 2 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a sigla 
correspondente ao órgão ou instituição relacionada à 
segurança e à saúde do trabalhador. 
 
(A) American Conference of Governmental Industrial 

Hygienist: ACGIH.  
(B) Agência Nacional de Riscos do Trabalho: ANRT. 
(C) Instituto de Pesquisa Aplicada em Saúde do 

Trabalhador: IPAST. 
(D) Centro de Credenciamento de Certificados de 

Aprovação: CCCA. 
(E) Fundação Nacional de Combate ao Ato Inseguro: 

FUNCAI. 
 

QUESTÃO 27 ______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 3 
Quanto ao acidente do trabalho, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O transtorno mental incapacitante ao trabalhador 

bancário é típico, considerando que existe Nexo 
Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) 
entre o segmento econômico financeiro e esse 
agravo. 

(B) A doença ocupacional é aquela que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou a perda 
ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho.  

(C) A comunicação de acidente do trabalho é devida 
quando há certeza de que o agravo é decorrente do 
trabalho. 

(D) Quando o trabalhador é exclusivamente culpado, não 
se considera o acidente como do trabalho. 

(E) Para fins previdenciários, só se considera acidente do 
trabalho aquela ocorrência cuja duração ultrapassar 
15 dias. 

QUESTÃO 28  ______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 1 
Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos 
e agravos advindos das condições de trabalho. Acerca desse 
tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A execução de ações de saúde do trabalhador está 

inclusa no campo de atuação do Ministério do 
Trabalho e emprego (MTE). 

(B) Vigilância epidemiológica é o combate à epidemia 
de tendinites, por exemplo, no ambiente do trabalho. 

(C) Saúde ocupacional é um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos.  

(D) Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 

(E) Medicina do trabalho é um conjunto de atividades 
pagas pelo patrão que se destina à proteção do fator 
de produção de forma que os trabalhadores retornem 
sem demora ao trabalho, sempre com a preocupação 
de cura, razão maior da existência desse tipo de 
medicina. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 4 
Quanto à legislação sobre segurança e saúde do trabalhador, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Um ambiente com vapores orgânicos ototóxicos 

combinados com ruído intermitente de 80 dB(A), 
ambos abaixo da tolerância trabalhista, não suscitam 
adicional de insalubridade nem aposentadoria 
especial, porém, sabidamente, quando combinados 
são insalubres, pois fazem mal à audição. 

(B) Um meio ambiente de trabalho desgastante, 
excepcionalmente sofrido ou entediante, determina 
ao trabalhador a vantagem pecuniária – adicional de 
penosidade – de 30% sobre o salário contratado. 

(C) Cabe ao Ministério Trabalho e Emprego 
regulamentar medidas especiais de proteção quando 
se tratar de radiações ionizantes e explosivos. 

(D) O que torna o fator de risco periculoso é a relação de 
causa e efeito entre este e o acidente que acontece 
instantaneamente, segundo uma aleatoriedade que 
não permite afirmar acometimento à maioria dos 
expostos. Nessas situações, o trabalhador deve 
receber adicional de 30% sobre o salário contratado. 

(E) O que dá direito ao adicional de insalubridade é a 
relação de causa e efeito entre o fator de risco e o 
agravo à saúde humana (previsibilidade), cujo 
desenvolvimento acontece com o passar do tempo 
(cronicidade), segundo uma probabilidade que 
permite afirmar acometimento à maioria dos 
expostos (certeza). 
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QUESTÃO 30 ______________________
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 1
A organização do trabalho para fins ergonômicos deve levar 
em consideração  
 
(A) o projeto e as necessidades de produção
(B) a encomenda e a geografia na qual se

meio ambiente do trabalho. 
(C) o ritmo e conteúdo das tarefas. 
(D) a taxa de retorno do capital investido e a retribuição 

por produtividade. 
(E) os interesses dos acionistas e dos empregados
 

QUESTÃO 31 ______________________
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 
 

O símbolo apresentado, com o padrão de dimensionamento, 
diz respeito à(ao) 
 
(A) baixa concentração de ar respirável no ambiente.
(B) administração de doses que podem ser letais aos 

humanos. 
(C) rotulagem de produtos que contenham as
(D) possível proliferação de bactérias nível “a”.
(E) número alto de concentração de alguma substância, 

daí o “a” em destaque. 
 

QUESTÃO 32 ______________________
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 
Quanto aos Primeiros Socorros, assinale a alternativa correta
 
(A) A Posição Lateral de Segurança (PLS) é realizada 

fundamentalmente quando a vítima não estiver a 
respirar; tiver uma lesão na cabeça, pescoço ou 
coluna ou tiver um ferimento grave. 

(B) Para verificar a respiração, deve-
cabeça da vítima para trás, colocar
próximo à boca do acidentado e, ao mesmo
observar o movimento do tórax. Deve
ouvir e sentir se há ar saindo pela boca e pelas 
narinas da vítima e verificar se o tórax se eleva, 
indicando movimento respiratório. 

(C) Deve-se sempre aproximar as duas mãos, segurando 
fortemente a boca, na posição aberta, da vítima que 
esteja sofrendo convulsões ou ataques epilépticos.

(D) Para desobstruir as vias aéreas do paciente
necessário adotar processo mecânico para 
restabelecer a respiração, que deve ser ministrado 
imediatamente, em todos os casos de asfixia, mesmo 
quando houver parada cardíaca.  

(E)  A avaliação de cena é composta pela verificação da 
vizinhança e remoção de curiosos; cinemática do 
trauma com tempos-e-movimentos; bioproteção 
quanto à contaminação e triagem/contagem de 
vítimas. 

EBSERH          210 – Técnico em Segurança do Trabalho 

______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 1 
A organização do trabalho para fins ergonômicos deve levar 

necessidades de produção. 
a encomenda e a geografia na qual se encontra o 

a taxa de retorno do capital investido e a retribuição 

os interesses dos acionistas e dos empregados. 

______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 6 

 
, com o padrão de dimensionamento, 

baixa concentração de ar respirável no ambiente. 
administração de doses que podem ser letais aos 

gem de produtos que contenham asbestos. 
proliferação de bactérias nível “a”. 

número alto de concentração de alguma substância, 

______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 7 
Quanto aos Primeiros Socorros, assinale a alternativa correta. 

Lateral de Segurança (PLS) é realizada 
fundamentalmente quando a vítima não estiver a 
respirar; tiver uma lesão na cabeça, pescoço ou 

-se flexionar a 
car o seu ouvido 
ao mesmo, tempo 
Deve-se, também, 

se há ar saindo pela boca e pelas 
se o tórax se eleva, 

as duas mãos, segurando 
fortemente a boca, na posição aberta, da vítima que 
esteja sofrendo convulsões ou ataques epilépticos. 
Para desobstruir as vias aéreas do paciente, é 
necessário adotar processo mecânico para 

que deve ser ministrado 
imediatamente, em todos os casos de asfixia, mesmo 

A avaliação de cena é composta pela verificação da 
vizinhança e remoção de curiosos; cinemática do 

os; bioproteção 
quanto à contaminação e triagem/contagem de 

QUESTÃO 33 _______________________
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 
O trabalhador pode experimentar ataques de branqueamento 
de dedos, confinados, primeiramente, às pontas
com a continuidade da exposição, os ataques podem 
estender-se à base do dedo. 
ataques, não obstante haja outros fatores envolvidos
temperatura central do corpo, a taxa metabólica, o tônus 
vascular (especialmente pela manhã) e o estado emocional. 
Esse texto diz respeito à doença do trabalho por exposição
 

(A) ruído. 
(B) fibras de algodão. 
(C) alta umidade. 
(D) vibração. 
(E) ambiente hiperbárico. 
 

QUESTÃO 34 _______________________
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 
No campo da proteção contra incêndios e explosões,
a alternativa correta. 
 

(A) A empresa deve providenciar para todos os clientes 
informações sobre utilização dos equipamentos de 
combate ao incêndio, 
dos locais com segurança
existentes.  

(B)  A legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis 
são a base sobre a qual
devem adotar medidas de prevenção 
incêndios.  

(C) As saídas de emergência podem ser equipadas com 
dispositivos de travamento que permitam fácil 
abertura do exterior do estabelecimento. 

(D) Para que as pessoas possam abandonar os locais de 
trabalho, em caso de emergência
segurança, as aberturas, saídas e vias deverão dispor 
de saídas, em número de 1 para 100 trabalhadores.

(E) A largura mínima das aberturas de saída de 
emergência é 0,80 m.  

 

QUESTÃO 35 _______________________
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 
Quanto aos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas 
organizações, assinale a alternativa a correta. 
 
(A) O Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA-F) são órgãos específicos para a segurança em 
empresas de abate e processamento de carnes e 
derivados.  

(B) O PPEOB é o órgão especí
proteção à exposição ocupacional ao benzeno. 

(C) A PGR é a comissão destinada
preliminar de risco no meio ambiente do trabalho.

(D) O PCA é o programa de conservação auditiva
fiscalizado por representantes do empregador e dos 
empregados. 

(E) A critério do empregador, qualquer pessoa, ou equipe 
de pessoas, poderá realizar avaliação ambiental, 
mesmo tendo a empresa o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT).  
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_______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 10 
O trabalhador pode experimentar ataques de branqueamento 
de dedos, confinados, primeiramente, às pontas; entretanto, 
com a continuidade da exposição, os ataques podem 

 O frio frequente provoca esses 
outros fatores envolvidos, como a 

temperatura central do corpo, a taxa metabólica, o tônus 
almente pela manhã) e o estado emocional.  

e texto diz respeito à doença do trabalho por exposição a 

 

_______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 8 
No campo da proteção contra incêndios e explosões, assinale 

A empresa deve providenciar para todos os clientes 
informações sobre utilização dos equipamentos de 

 procedimentos para evacuação 
dos locais com segurança e dispositivos de alarme 

A legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis 
sobre a qual todos os empregadores 

devem adotar medidas de prevenção contra 

As saídas de emergência podem ser equipadas com 
dispositivos de travamento que permitam fácil 
abertura do exterior do estabelecimento.  
Para que as pessoas possam abandonar os locais de 

em caso de emergência, com rapidez e 
s aberturas, saídas e vias deverão dispor 

de saídas, em número de 1 para 100 trabalhadores. 
A largura mínima das aberturas de saída de 

 

_______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 5 
Quanto aos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas 
organizações, assinale a alternativa a correta.  

Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT-F) e 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
F) são órgãos específicos para a segurança em 

empresas de abate e processamento de carnes e 

órgão específico para prevenção e 
proteção à exposição ocupacional ao benzeno.  

PGR é a comissão destinada à liberação de análise 
preliminar de risco no meio ambiente do trabalho. 
O PCA é o programa de conservação auditiva, 
fiscalizado por representantes do empregador e dos 

do empregador, qualquer pessoa, ou equipe 
de pessoas, poderá realizar avaliação ambiental, 
mesmo tendo a empresa o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
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QUESTÃO 36 ______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 9 
No campo dos fundamentos de segurança e higiene do 
trabalho, assinale a alternativa correta.  
 

(A) Um som de 90 dB produz um nível de pressão 
sonora duas vezes maior que um de 45 dB.  

(B) O poder de penetração da radiação alfa é o maior, 
diminuindo para beta e tornando-se menor ainda para 
gama. 

(C) Convecção é a troca térmica entre dois corpos em 
contato, de temperaturas diferentes, ou que ocorre 
dentro de um corpo cujas extremidades encontram-se 
a temperaturas diferentes. Para o trabalhador, essas 
trocas são muito pequenas, geralmente por contato 
do corpo com ferramentas e superfícies.  

(D) A pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar 
corresponde a, aproximadamente, 101.325 Pa (pressão 
normal) e esse valor sobe à medida que aumenta a altitude. 

(E) Ponto de Fulgor é a menor temperatura em que um 
líquido libera suficiente quantidade de vapor para 
formar uma mistura com o ar passível de inflamação, 
pela passagem de uma chama piloto que dura, no 
máximo, um segundo. 

 
QUESTÃO 37 ______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 12 
Mesologia é 
 
(A) um conjunto de ações, obras e serviços que têm por 

objetivo alcançar níveis crescentes e sustentáveis de 
salubridade ambiental. 

(B) a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente e lançam matérias ou energia em desacordo 
com os padrões ambientais estabelecidos. 

(C) a ciência dedicada ao estudo das relações recíprocas 
entre o ambiente e os seres que nele vivem, que pode 
ser entendida como a "influência do meio" sobre o 
indivíduo.  

(D) a qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de 
doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover 
o aperfeiçoamento das condições mesológicas, 
favoráveis à saúde da população urbana e rural. 

(E) o conjunto de condições, leis, influências e interações 
de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
Técnico em Segurança do Trabalho Paulo Rogério 13 
A adoção de medidas de proteção deve obedecer a hierarquia 
prevista na legislação, que indica como primeira ação a 
adoção de medidas de 
 
(A) proteção coletiva. 
(B) caráter administrativo. 
(C) organização do trabalho. 
(D) redução do nível de formação de agentes prejudiciais 

à saúde. 
(E) controle de uso de EPI.  

QUESTÃO 39  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 4 
Acerca das Normas Regulamentadoras (NR), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Consideram-se riscos ambientais, para fins da NR 9, 

os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 
nos ambientes de trabalho que, em função de sua 
natureza, concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador. Consideram-se agentes químicos 
bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 
vírus, entre outros. 

(B) De acordo com a NR 14, os fornos que utilizarem 
combustíveis gasosos ou líquidos devem ter sistemas 
de proteção para não ocorrer explosão por falha da 
chama de aquecimento, ou no acionamento do 
queimador, e permitir retrocesso da chama. 

(C) Para os propósitos da NR 13, as caldeiras são 
classificadas em 3 categorias. As caldeiras da 
categoria A são aquelas cuja pressão de operação é 
igual ou inferior a 1960 kPa (19.98 Kgf/cm²). 

(D) Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a 
existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de 
proteger os trabalhadores contra intempéries. 
Conforme definido na NR 21, as casas de moradia 
serão construídas em locais arejados, livres de 
vegetação e afastados, no mínimo, 100 metros dos 
depósitos de feno ou estercos, currais, estábulos, 
pocilgas e quaisquer viveiros de criação. 

(E) De acordo com a NR 8, os pisos dos locais de 
trabalho não devem apresentar saliências e nem 
depressões que prejudiquem a circulação de pessoas 
ou a movimentação de materiais. 

 

QUESTÃO 40  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 3 
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa, com o segurado empregado, 
trabalhador avulso, médico residente, bem como com o 
segurado especial, no exercício de suas atividades, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte, a perda ou redução, temporária ou 
permanente, da capacidade para o trabalho. Acerca desse 
tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Acidentes com afastamento são aqueles que não 

resultam em morte ou incapacidade permanente ou 
temporária. 

(B) Acidente sem afastamento é todo aquele que não 
impossibilita ao acidentado voltar à sua ocupação 
habitual no mesmo dia ou, então, em dia imediato ao 
do acidente, no horário regular.  

(C) Acidente de trajeto é o acidente sofrido pelo 
trabalhador ainda no local e horário de trabalho. 

(D) Não se considera acidente do trabalho doença 
profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade, constante da relação 
elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social.  

(E) Doença degenerativa é considerada doença do 
trabalho. 
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QUESTÃO 41  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 2 
Em relação aos órgãos e instituições relacionados à 
segurança e saúde do trabalhador, assinale a alternativa que 
define corretamente cada sigla apresentada. 
 
(A) FUNDACENTRO: Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. 
(B) SSST: Superintendência de Segurança e Saúde no 

Trabalho. 
(C) SRTE: Serviço Regional do Trabalho e Emprego. 
(D) DPSO: Departamento de Pesquisas de Saúde e 

Segurança Ocupacional. 
(E) TEM: Ministério do Trabalhador e Empregado. 
 

QUESTÃO 42  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 8 
Com relação à proteção contra incêndios e classes de fogo, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Classe B são materiais de fácil combustão, com a 

propriedade de queimarem em sua superfície e 
profundidade, além de deixarem resíduos. 

(B) A água nunca será empregada nos fogos de Classe B, 
salvo quando pulverizada sob a forma de neblina.  

(C) Classe A são os produtos considerados inflamáveis, 
que queimam somente em sua superfície, não 
deixando resíduos. 

(D) Classe D ocorre em equipamentos elétricos 
energizados, tais como motores, transformadores, 
quadros de distribuição e fios. 

(E) Classe C ocorre em elementos pirofóricos, como o 
magnésio. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 10 
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 profissionais ou tecnopatias e doenças 
do trabalho ou mesopatias. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A doença ocupacional Siderose ocorre em lavradores 

que trabalham com algodão.  
(B) A doença ocupacional Bissinose ocorre em 

trabalhadores que desenvolvem atividades com 
limalha e partículas de ferro. 

(C) A doença ocupacional Pneumocamose (bagaçose) 
ocorre em operários que trabalham com amianto e 
provoca câncer no pulmão. 

(D) A sigla AIDS significa Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida. A AIDS representa o 
último estágio da infecção pelo vírus HIV que é 
transmitido, entre outras formas, pelo sangue ou 
esperma.  

(E) A doença ocupacional Asbestose ocorre em 
indivíduos que trabalham com cana-de-açúcar. As 
fibras da cana esmagadas são assimiladas pelo 
sistema respiratório. 

 

QUESTÃO 44  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 11 
A ergonomia atua de um modo multidisciplinar em várias 
áreas do conhecimento e envolve todos os aspectos 
relacionados ao trabalho, como mobiliário, ritmo de trabalho, 
organização, layout, tarefa executada, convivência 
interpessoal, pressão por resultados, chefia, entre outros. 
Esse termo é a junção de duas palavras gregas: ergon, que 
significa trabalho, e nomos, que significa leis. Acerca desse 
tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem 

designados para o transporte manual de cargas, para 
não comprometer a respectiva saúde ou segurança, o 
peso mínimo dessas cargas deverá ser nitidamente 
inferior àquele admitido para os homens. 

(B) Nas atividades de processamento eletrônico de 
dados, deve-se observar que, em ações de entrada de 
dados, deve haver, no máximo, uma pausa de 10 
minutos para cada 50 minutos trabalhados, não 
deduzidos da jornada normal de trabalho. 

(C) Nos locais de trabalho onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constantes, tais como salas de controle, 
laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou 
de análise de projetos, são recomendadas condições 
de conforto, entre elas a umidade relativa do ar não 
superior a 40%. 

(D) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com 
idade inferior a 18 anos e maior de 16 anos. 

(E) Em todos os locais de trabalho, deve haver 
iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou 
suplementar, apropriada à natureza da atividade. 

 

QUESTÃO 45  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 13 
O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo 
dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo 
trabalhador e destinado à proteção contra riscos capazes de 
ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Acerca desse tema, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Luva de proteção em raspa e vaqueta não é utilizada 

para proteção das mãos e braços do empregado 
contra agentes abrasivos e escoriantes.  

(B) A manga de proteção isolante de borracha não é 
utilizada para proteção do braço e antebraço do 
empregado contra choque elétrico durante os 
trabalhos em circuitos elétricos energizados.  

(C) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, 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. 

(D)  Dedeira, respirador de fuga, creme protetor e 
perneira não são considerados EPI. 

(E) Para fins de comercialização, o Certificado de 
Aprovação (CA) concedido ao EPI terá validade de 
10 anos para aqueles equipamentos com laudos de 
ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no 
âmbito do SINMETRO. 
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QUESTÃO 46  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 1 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
apenas a ausência de doenças. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Os agentes causadores de doenças do trabalho podem 

ser físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos ou 
biológicos. A exposição a agentes químicos, tais 
como bactérias, fungos e bacilos, pode causar 
doenças específicas do trabalho.  

(B) Para a elaboração do mapa de riscos, convencionou-
se atribuir uma cor para cada tipo de risco e 
representá-lo em círculos com diferentes tamanhos 
(grande, médio e pequeno), que evidenciam o grau 
de riscos. As cores usadas nos mapas de riscos são: 
vermelho – risco físico; verde – risco químico; 
amarelo – risco biológico; marrom – risco 
ergonômico; azul – risco de acidentes. 

(C) Nos períodos destinados à refeição ou ao descanso, ou 
por ocasião de satisfação de outras necessidades 
fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o 
empregado não será considerado a serviço da empresa. 

(D) A falha humana, também chamada de ato inseguro, é 
definida como aquela que decorre da execução de 
tarefas de forma contrária às normas de segurança. 
Os fatores pessoais não contribuem para a ocorrência 
de acidentes. 

(E) Os fatores ambientais (condições inseguras) de um 
local de trabalho são as falhas físicas que 
comprometem a segurança do trabalho. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 6 
Diversos são os códigos, siglas, abreviaturas e símbolos 
utilizados na área de saúde e segurança do trabalho. Assinale 
a alternativa que define corretamente a sigla apresentada. 
 
(A) PCMSO: Programa de Controle Médico de 

Segurança Ocupacional. 
(B) AHST: Agente de Higiene e Segurança do Trabalho.  
(C) PGRSS: Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Segurança e Saúde.  
(D) SIPAT: Semana Interna de Prevenção Ambiental de 

Trabalho. 
(E) PPRA: Programa de Prevenção de Riscos de 

Acidentes. 
 

QUESTÃO 48  ______________________  
Vilmondes Tec. Seg. Trab. 6 
Em relação à conduta ética, o profissional em saúde 
 
(A) deve aprimorar os conhecimentos técnicos somente 

quando houver contrapartida financeira. 
(B) não tem o dever de prestar informações à família dos 

pacientes, mesmo tratando de assuntos de sua 
responsabilidade. 

(C) pode assinar ação de saúde que não executou, desde 
que autorizado pela chefia imediata. 

(D) tem o dever de encaminhar a família e coletividade 
aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. 

(E) pode delegar a terceiro suas atividades privativas. 

QUESTÃO 49  ______________________  
Vilmondes Tec. Seg. Trab. 6 
Atualmente, o Ministério da Saúde considera lesão por 
esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (Dort) como sinônimos e utiliza o 
termo LER/Dort. Acerca desse tema, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As Ler/Dort são patologias exclusivas de 

profissionais da área urbana. 
(B) As dimensões do posto de trabalho não podem levar 

à ocorrência das LER/Dort, que estão associadas 
exclusivamente a posturas. 

(C) a exposição ao frio é um fator de risco das LER/Dort. 
(D) As LER/Dort ocorrem, exclusivamente, nos 

membros inferiores e superiores. 
(E) Como as LER/Dort afetam diretamente o corpo, não 

sofrem influência dos fatores organizacionais e 
psicossociais ligados ao trabalho. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
Ruben Sardou Tec. Seg. Trab. 6 
Em relação às doenças transmissíveis, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A raiva humana é uma doença aguda, de etiologia 

bacteriana, transmitida por mamíferos, cuja 
letalidade é próxima de 50%. 

(B) O tétano é uma doença transmissível, contagiosa, que 
apresenta uma forma de ocorrência, a acidental. 

(C) O Brasil conseguiu o certificado de erradicação da 
poliomielite em 1994, razão pela qual foi suspensa a 
vacinação contra essa doença. 

(D) A difteria é uma doença transmissível aguda, causada 
por um bacilo que frequentemente se aloja nas 
amígdalas, na faringe, na laringe e no nariz e, 
ocasionalmente, em outras mucosas da pele. 

(E) Apesar dos esforços governamentais, não se 
conseguiu reduzir a prevalência da hanseníase no 
Brasil, já que o tratamento não é realizado pelo SUS. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




