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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova se sair no transcorrer dos últimos 60 
(sessenta) minutos de aplicação da prova; 
  
13 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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A VELHA CONTRABANDISTA 
Stanislaw Ponte Preta 

 
1º Diz que era uma velhinha que sabia andar ....... lambretas. Todo dia ela passava pela fronteira 
montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega – tudo malandro velho 
– começou a desconfiar da Velhinha. 
2º Um dia, quando ela vinha na lambreta como saco atrás, o fiscal da Alfândega mandou ela parar. A 
velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: 
3º – Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a 
senhora leva nesse saco? 
4º A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que ela adquirira no 
odontólogo, e respondeu: 
5º – É areia! 
6º Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da 
lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal ________ o saco e dentro só tinha areia. Muito 
encabulado, ordenou à velhinha que fosse ........ frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco 
de areia atrás. 
7º  Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com 
moamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou ..... lambreta com o saco atrás, 
o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que levava no saco e ela respondeu que era areia, uai! 
O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, 
o que ela levava no saco era areia. 
8º Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 
9º – Olha, vovozinha, eu sou fiscal da Alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de 
contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. 
10 – Mas no saco só tem areia! – _________ a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal 
propôs: 
11 – Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não ____________, não conto 
nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui 
todos os dias? 
12 – O senhor promete que não “espaia”? – quis saber a velhinha. 
13 – Juro – respondeu o fiscal. 
14 – É lambreta. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) esvaziou – insistiu – apreendo.   c) exvaziou – encistiu – prendo. 
b) esvasiou – insistiu – prendo.    d) exvasiou – ensistiu – apreendo. 
 
02 - Obedecendo as normas de regência verbal assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas de linhas pontilhadas do texto: 
a) em – à – de.      c) de – em – na. 
b) com – a – com a.     d) de – na – de. 
 
03 - Na sequência da crônica encontramos a passagem em que a velhinha sorri (“A velhinha sorriu 
com os poucos dentes...”) e aquele em que o fiscal sorri (“Aí quem sorriu foi o fiscal.”). Se 
aplicássemos a estas duas cenas o conhecido provérbio “Quem ri por último, ri melhor”: 
a) estaríamos acertando porque não havia moamba no saco. 
b) estaríamos errando porque no saco só havia areia. 
c) estaríamos errando porque o guarda tinha razão. 
d) estaríamos acertando porque a moamba estava escondida pela areia. 
 
04 - O termo “Talvez” (parágrafo 7º) pode ser substituído sem causar dano de significado ao 
parágrafo por: 
a) às vezes.     c) às claras. 
b) enfim.     d) acaso. 
 
05 - Em “examinar o saco – ao substituir o saco por um pronome, de acordo com a norma culta, tem-
se: 
a) examiná-lo.     c) examinar ele. 
b) examinar-lhe.    d) examinar-o. 
 
06 - Quanto à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto marque (V) se for verdadeira ou (F) 
se for falsa e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para 
baixo: 
(    ) As palavras “Alfândega” e “Odontólogo” são acentuadas porque são vocábulos proparoxítonos. 
(    ) A mesma regra de acentuação que serve para “já”, também serve para “atrás”. 
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(    ) A palavra “ninguém” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “m”. 
(    ) A palavra “aí” o “í” recebe acento por ser tônico de hiato. 
a) F - F - V - F. 
b) V - F - F - V. 
c) V - V - F - F. 
d) F - V - V - V. 
 
07 - Em um grupo de 250 pessoas, sabe-se que 40% delas gostam de Rock, 32% gostam de Dance, e 
18% gostam de Rock e Dance. O número de pessoas desse grupo que não gostam de Rock nem de 
Dance é igual a: 
a) 115.      c) 80. 
b) 100.      d) 25. 
 
08 - Rafaela possui um vaso em formato de paralelepípedo reto retângulo cujas medidas internas da 
largura, comprimento e altura são, respectivamente, 30 cm, 1,2 m e 40 cm. Considerando que 1 kg de 
terra ocupa um volume de 1,5 dm3, é correto afirmar que, para encher totalmente esse vaso, serão 
utilizados: 
a) 960 g de terra.    c) 96 kg de terra. 
b) 9,6 kg de terra.    d) 960 kg de terra. 
 
09 - Uma equipe formada por 16 operários realiza determinada obra em 80 dias, trabalhando 8 horas 
por dia. Se essa equipe fosse constituída por 10 operários, trabalhando 10 horas por dia, essa 
mesma obra seria realizada em: 
a) menos de 80 dias.     c) mais de 90 e menos de 100 dias. 
b) mais de 80 e menos de 90 dias.   d) mais de 100 dias. 
 
10 - Flávia aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 18% a.a. por um período suficiente 
para que o montante a ser retirado seja igual a 8/5 do capital aplicado. Dessa forma, o período de 
aplicação desse capital é igual a: 
a) 4 anos.     c) 3 anos. 
b) 40 meses.     d) 30 meses. 
 
11 - De acordo com a Lei Orgânica de Serranópolis do Iguaçu, ao Município compete prover a tudo 
quanto diga respeito ao seu interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe, privativamente, 
dentre outras, as seguintes atribuições, EXCETO: 
a) Fomentar o turismo e demais atividades econômicas. 
b) Promover a cultura e as práticas esportivas. 
c) Revogar a legislação federal e a estadual no que couber. 
d) Sinalizar as vias públicas urbanas e rurais. 
 
12 - Dia 15/11 o Brasil parou para ver a prisão de alguns réus do “mensalão”. Em que cidade abaixo 
ocorreu a maior parte das prisões neste dia? 
a) Belo Horizonte – MG.   c) Rio de Janeiro – RJ. 
b) Brasília – DF.     d) São Paulo – SP. 
 
13 - Na época do movimento pela emancipação dos distritos de Flor da Serra e Jardinópolis, que 
Vereador abaixo apresentou o requerimento de urgência solicitando apoio do Poder Legislativo de 
Medianeira para a realização de plebiscito para a criação do novo município, a ser denominado 
Serranópolis? 
a) João Ulisses Nunes Correa.   c) Nelso Camilo. 
b) José Arlindo Sehn.    d) Ruben Arnoldo Kühne. 
 
14 - Quando da realização do plebiscito que aprovou a criação do Município de Serranópolis, qual foi 
aproximadamente a proporção de eleitores favoráveis a ideia? 
a) 60 %.     c) 80 %. 
b) 70 %.     d) 90 %. 
 
15 - Avalie as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
a) As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância 
obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, 
bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
b) A observância das Normas Regulamentadoras - NR desobriga as empresas do cumprimento de outras 
disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários 
dos Estados ou Municípios, e outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. 
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c) Considera-se empregador, a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Não equiparam-se ao empregador 
os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições 
sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados. 
d) Cabe ao empregador elaborar ordens de serviço sobre segurança no trabalho, abordando os riscos 
ambientais aos quais os trabalhadores estão expostos e as formas de prevenção, dando ciência aos 
empregados por meios eletrônicos. 
 
16 - A NR-01 determina as competências da Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou à Delegacia do 
Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição. Com base nisto, assinale a alternativa que 
NÃO corresponde à uma competência destas delegacias: 
a) Impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho. 
b) Embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de 
trabalho, máquinas e equipamentos. 
c) Adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e 
medicina do trabalho, definindo as legislações que as empresas devem atender para garantir a saúde e 
segurança dos trabalhadores. 
d) Notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou neutralização de insalubridade. 
 
17 - Conforme NR-02 – Inspeções Prévias, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas 
instalações ao órgão regional do MTb. 
b) O órgão regional do MTb, após realizar a inspeção prévia, emitirá o Alvará de Funcionamento. 
c) A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do MTb, quando ocorrer 
modificações substanciais nas instalações e/ou nos equipamentos de seu(s) estabelecimento(s). 
d) É facultado às empresas submeter à apreciação prévia do órgão regional do MTb os projetos de 
construção e respectivas instalações. 
 
18 - A NR-04 – SESMT estabelece as diretrizes para o dimensionamento do SESMT, define suas 
atribuições e dá outras providências. De acordo com esta NR, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do 
estabelecimento, constantes dos Quadros I e II, anexos, observadas as exceções previstas nesta NR. 
b) A empresa poderá constituir SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos 
pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada 
um dos demais não ultrapasse a 100.000m (cem mil metros), dimensionando-o em função do total de 
empregados e do risco, de acordo com o Quadro II, anexo, e o subitem 4.2.2. 
c) As empresas enquadradas no grau de risco 1 obrigadas a SESMT e que possuam outros serviços de 
medicina e engenharia poderão integrar estes serviços com os SESMT constituindo um serviço único de 
engenharia e medicina. 
d) Os SESMT deverão ser integrados por Médico, Engenheiro do Trabalho, Técnico de Segurança do 
Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Técnico em Enfermagem do Trabalho, obedecido o Quadro II, anexo. 
 
19 - Avalie as assertivas abaixo, conforme as determinações da NR-04, e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) A empresa que contratar outra(s) para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no Quadro II, 
anexo, deverá estender a assistência de seus SEMST aos empregados da(s) contratada(s), sempre que o 
número de empregados desta(s), exercendo atividade naqueles estabelecimentos, não alcançar os limites 
previstos no Quadro II. 
b) Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no Quadro II, anexo, 
mas que pelo número total de empregados de ambos, no estabelecimento, atingirem os limites dispostos no 
referido quadro, deverá ser constituído um SEMST comum. 
c) A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir SESMT 
comum para assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em 
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. 
d) O dimensionamento do SESMT comum deve considerar o nº de trabalhadores de cada estabelecimento 
assistido e a atividade econômica do estabelecimento da contratante. 
 
20 - Em relação aos profissionais do SESMT, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 (oito) 
horas por dia para as atividades do SESMT. 
b) O enfermeiro do trabalho deverão dedicar 8 (oito) horas por dia para as atividades do SESMT. 
c) O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão 
dedicar, no mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia para as 
atividades do SESMT. 
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d) Ao profissional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho é vedado o exercício de outras 
atividades na empresa, durante o horário de sua atuação no SESMT. 
 
21 - Em relação à CLT e a NR-05 – CIPA e suas alterações, avalie as assertivas e assinale a 
alternativa correta: 
a) A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes de trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  
b) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual 
participem exclusivamente os empregados interessados e filiados ao sindicato da categoria. 
c) Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais na  
empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o 
disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 469, da CLT. 
d) O Art. 469 da CLT estabelece que ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, 
para localidade diversa da que resultar do contrato, considerando transferência a alteração de endereço de 
prestação de serviço, ainda que não acarrete necessariamente a mudança do seu domicílio. 
 
22 - A CIPA é uma comissão formada por trabalhadores representantes dos empregados e do 
empregador, em igual número. De acordo com a NR-05, assinale a alternativa CORRETA referente à 
organização e funcionamento da CIPA: 
a) Será indicado, de comum acordo com os membros titulares da CIPA, um secretário e seu substituto, 
entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso necessária a concordância do empregador. 
b) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição.  
c) O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos 
empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. 
d) O membro titular perderá o mandato, sendo substituí do por suplente, quando faltar a mais de três 
reuniões ordinárias consecutivas, sem justificativa.  
 
23 - No que se refere à documentação da CIPA e ao processo eleitoral, conforme a NR-05 e suas 
alterações, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da 
CIPA, mediante recibo. 
b) A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o 
calendário anual das reuniões ordinárias, deverá ser protocolada no Ministério do Trabalho e Emprego, no 
prazo máximo de 10 dias após a data de posse. 
c) As atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, bem como as atas das 
reuniões, deverão ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e 
Emprego.  
d) A empresa estabelecerá mecanismos deverá comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da 
categoria profissional, através de ofício, 60 dias antes do término do mandato em curso. 
 
24 - De acordo com a NR-06 – Equipamento de Proteção Individual, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Considera-se EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  
b) Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários 
dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer 
simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
c) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, 
ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao 
empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. 
d) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao 
risco, mediante orientação da CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. 
 
25 - Conforme NR-06 – EPI, assinale a alternativa INCORRETA referente às responsabilidades dos 
empregados e do empregador: 
a) Dentre as responsabilidades do empregador, está a de adquirir o EPI adequado ao risco de cada 
atividade e exigir seu uso. 
b) É responsabilidade do empregado: Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 
c) É responsabilidade do empregador: registrar o fornecimento do EPI ao trabalhador, podendo ser 
adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 
d) É responsabilidade do empregado: Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
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26 - De acordo com a NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação 
da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em 
especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7.  
b) Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observados na execução do 
PPRA, podendo os mesmos ser ampliados ou reduzidos, mediante negociação coletiva de trabalho.  
c) Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações 
ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som, ultra-som e os príons. 
d) Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonômicos e de acidentes existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 
 
27 - Na NR-09, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 
nos ambientes de trabalho que, em função de alguns itens são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à um destes itens: 
a) Natureza do agente. 
b) Concentração ou intensidade. 
c) Sensibilidade individual. 
d) Tempo de exposição. 
 
28 - Conforme NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de materiais, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Em todo o equipamento utilizados na movimentação de materiais será indicado, em lugar visível, a carga 
máxima de trabalho permitida. 
b) Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento 
específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa função.  
c) 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.  
d) O cartão terá a validade de 02 (dois) anos, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá 
passar por exame de saúde completo, por conta do empregador.  
 
29 - De acordo com as Normas Regulamentadoras NR-15 e NR-16, que tratam sobre atividades e 
operações insalubres e sobre Atividades perigosas, respectivamente, avalie as assertivas abaixo e 
assinale a que conter todas as informações CORRETAS: 
a) Entende-se por "Limite de Tolerância", a concentração máxima, relacionada com o tempo de exposição 
ao agente, que causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 
b) A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: com a adoção de medidas de ordem 
geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, sendo que a utilização de 
equipamento de proteção individual não garante a eliminação da insalubridade. 
c) O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.  
d) O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. 
 
30 - Assinale a alternativa INCORRETA quanto as Normas regulamentadoras: 
a) A NR-17 foi acrescida com apenas um anexo, denominado trabalho em tele atendimento / telemarketing. 
b) A NR-27, que diz respeito ao registro profissional do Técnico em Segurança do Trabalho foi revogada 
pela portaria nº 269, no ano de 2005. 
c) A NR-33 – Espaço confinado, foi publicada em 2003. 
d) A NR-35, que trata sobre o Trabalho em altura, foi publicada em 2010 e define como trabalho em altura 
aquele realizado acima de 02 metros do nível do piso. 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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