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Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE

DO ESCRITOR FRIEDRICH NIETZSCHE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.

O cand idato só poderá re t i ra r -se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
m e i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3horas e 30 minutos.

CONCURSO PÚBLICO para o emprego de

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

- Língua Portuguesa 15 1

- Atualidades 05 1

- Raciocínio Lógico-Matemático 05 2

- Informática Básica 05 2

- Conhecimentos Específicos 20 3

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Não sei dizer que horas eram quando Javi
deitou-se ao meu lado, de barriga para cima, naquela
imensa duna de areia. Olhou para o teto de estrelas
que cobre o deserto e, com seu doce sotaque
madrilenho, entoou uma canção dos meus
conterrâneos Tom e Vinícius: “tristeza não tem fim,
felicidade sim”. Será que ainda era noite? Ou o dia
seguinte já tinha chegado? Será que era domingo?
Ou seria terça? Será que estávamos a 15 metros do
chão? Ou seriam 100? O Sahara talvez seja como a
própria tristeza: aqui não há começo, não há fim. Não
se sabe onde nasce o céu ou onde morre o horizonte.
E para mim, que moro em Manhattan, aquela ilha
apertada, com começo, meio, fim e gente, muita
gente, passar uma noite aqui, nesta imensidão, deve
ser como pousar na Lua. No deserto, quem manda é
o silêncio. Ele nos cala. E é ele que nos faz sentir o
quão longe estamos de tudo o que conhecemos, e o
quão perto estamos do que somos. “A Lua deve ser
assim”, concordou Javi [...].

Sahara, em árabe, quer dizer deserto. Aqui,
sente-se a vida mais longa, estirada – e as noites
mais curtas. Imponentes e magistrais, as dunas nos
intimidam. São gigantes de areia cujo tamanho não
conseguimos decifrar. Dizem, porém, que algumas
chegam a 150 metros de altura.

Em Nova York, a cidade mais populosa dos
Estados Unidos, são os prédios que nos fazem sentir
pequenos. Lá, as palavras “vazio”, “silencioso” ou
“isolado” não têm vez. [...] Não há um café despido de
som ambiente, seja jazz, blues, hip-hop ou
bossa-nova. Não há um táxi em que não haja uma
rádio haitiana nas alturas ou um paquistanês
conversando pelo celular com um cidadão em
Karachi. É uma cidade onde o silêncio assusta; é
como se algo estivesse errado. [...]

Esta vastidão faz parte de poemas, lendas e
batalhas dos tuaregues, povos tribais que até hoje
fazem daqui a sua terra. É impressionante como eles
sabem onde é norte, sul, e como calculam as
distâncias se guiando pelas estrelas. É como se, para
eles, tudo fosse sinalizado, como se houvesse placas
por todos os lados neste mar de areia. [...]

[...] Nesta noite, aqui no deserto, celebro dez
anos do dia em que cheguei a Nova York. Dez anos. O
tempo voou e eu nem percebi. Agora ele está
congelado, petrificado. Ironicamente, foi preciso um
deserto para tamanha façanha.

[...] Em Nova York, no auge do frio, ninguém
vê a cara de ninguém. Nos escondemos debaixo de
luvas, gorros e cachecóis – eu mesma, me enrolo até
o nariz, só deixo os olhos de fora.Aúnica notícia boa é
saber que a tortura tem fim. Nos países do hemisfério

Tempos Modernos?

norte não se fala em meses, fala-se em estações.
Esta é uma forma incrível de marcar o tempo. Como
será no deserto? Sei lá. Só sei que aqui, tenho tempo
para pensar no tempo – no que passou, no que virá.
Em Nova York, não há tempo para isso. Lá, tempo é
luxo. Segundos são cronometrados, atrasos são
pecados. Neste mundo de ponteiros, resta se jogar no
gramado do Sheep Meadow, no Central Park, colocar
o iPod no ouvido, devorar o New York Times e
observar um bebê engatinhar. Momentos que fazem,
nem que por poucos segundos, o tempo parar. Talvez
tenhamos mesmo que aprender com estes “homens
azuis”, que parecem viver como aquele soneto do
velho Vinícius: “Ando onde há espaço. Meu tempo é
quando.”
MENAI, Tânia. Trip. São Paulo, ano 19,
n.140, dez. 2005 (Fragmento).

Tempos Modernos?

Conforme o texto apresentado é correto afirmar que o
silêncio:

A) aponta a imensidão de Manhattan.
B) intimida, por ser imponente e magistral.
C) é um gigante que se consegue decifrar.
D) ganha poder sobre os seres humanos.
E) traça os mapas no Sahara.

Questão 01

As palavras e expressões em destaque têm sentido
conotativo, EXCETO:

A) “Olhou para o TETO DE ESTRELAS [...].”
B) “[...] com seu DOCE sotaque madrilenho [...].”
C) “Não se sabe onde NASCE o céu [...].”
D) “Aqui, sente-se a vida mais longa, ESTIRADA

[...].”
E) “São GIGANTES DEAREIA[...].”

Questão 02

No primeiro parágrafo, seria mantida a correção
gramatical e o mesmo valor semântico do fragmento
“E é ele que nos faz sentir o quão longe estamos de
tudo o que conhecemos [...]”, caso a primeira
conjunção fosse substituída por:

A) No entanto
B) Mas também
C) Porque
D) Se
E) Sendo assim

Questão 03
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Passando a forma verbal em destaque na oração “Ou
o dia seguinte já TINHA CHEGADO?” para sua forma
simples, mantendo o mesmo valor semântico e
gramatical do contexto, tem-se a seguinte flexão:

A) chegara.
B) chegava.
C) chegaria.
D) chegou.
E) chega.

Questão 04

Em “Não sei dizer que horas eram [...]”, o QUE,
morfologicamente, é:

A) pronome interrogativo.
B) conjunção subordinativa adverbial causal.
C) conjunção coordenativa explicativa.
D) conjunção subordinativa integrante.
E) pronome relativo.

Questão 07

Em “[...] placas por todos os lados neste MAR DE
AREIA.”, a figura de linguagem predominante é:

A) metáfora.
B) pleonasmo.
C) personificação.
D) comparação.
E) hipérbole.

Questão 05

Reescrevendo a frase “AGORA ele está congelado,
petrificado.” (parágrafo 5), a palavra em destaque
pode ser substituída, mantendo o mesmo sentido,
por:

A) Imediatamente
B) Neste instante
C) Porquanto
D) Neste ínterim
E) De repente

Questão 06

Assinale a alternativa que aponta corretamente o
processo de formação da palavra destacada em “[...]
aqui não há COMEÇO, não há fim.”

A) derivação parassintética.
B) composição por justaposição.
C) derivação regressiva.
D) hibridismo.
E) composição por aglutinação.

Questão 08

Na oração “E para mim, que moro em Manhattan,
aquela ilha apertada [...] deve ser como pousar NA
LUA.”, a função sintática do termo destacado é:

A) complemento nominal.
B) objeto indireto.
C) objeto direto.
D) aposto.
E) adjunto adverbial.

Questão 09

Reescrevendo a oração “[...] entoou uma canção dos
meus conterrâneos [...]”, passando o verbo para a voz
passiva analítica e fazendo as modificações
necessárias, tem-se:

A) Uma canção dos meus conterrâneos seria
entoada.

B) Uma canção dos meus conterrâneos fosse
entoada.

C) Uma canção dos meus conterrâneos foi entoada.
D) Uma canção dos meus conterrâneos será

entoada.
E) Uma canção dos meus conterrâneos é entoada.

Questão 10

No fragmento “Em Nova York, não há tempo para
ISSO.”, transcrito do último parágrafo, o pronome
destacado tem valor:

A) anafórico.
B) relativo.
C) catafórico.
D) expletivo.
E) substantivo.

Questão 11

Questão 12

A classe gramatical da palavra destacada em “E é ele
que nos faz sentir o QUÃO longe estamos [...]” é:

A) adjetivo.
B) advérbio.
C) verbo.
D) substantivo.
E) pronome.
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Questão 17

No mês de abril de 2013, foi realizada nova eleição
presidencial em um país sul-americano, em razão da
morte do ex-presidente que ganhara as últimas
eleições, mas não assumiu o cargo. O referido país é
a:

A) Bolívia.
B) Colômbia.
C) Argentina.
D) Venezuela.
E) Guatemala.

Questão 18

Os primeiros meses de 2013 foram marcados, na
perspectiva econômica do Brasil, pela discussão
sobre a taxa da inflação. No mês de abril, o Comitê de
Política Monetária (COPOM) tomou uma decisão em
relação ao processo inflacionário. Tal decisão foi:

A) aumentar a taxa SELIC em 0,25%.
B) investir em infraestrutura ferroviária.
C) promover a diminuição do “risco Brasil”.
D) adiantar o pagamento do imposto de renda.
E) privatizar empresas federais de infraestrutura.

Questão 16

Na semana em que se comemorou o dia do índio,
ocorreram sistemáticas reivindicações em Brasília.
Alguns grupos indígenas chegaram a invadir o
Congresso Nacional e pediram audiência especial
com determinados políticos. Os grupos indígenas
manifestaram repúdio, principalmente, com a
proposta de emenda constitucional que prevê a:

A) ação militar em reservas indígenas que possuam
extração de madeira.

B) destituição de terras indígenas com a existência
de grandes bacias hidrográficas.

C) aprovação da demarcação de terras indígenas
como função do legislativo federal.

D) concessão de posse de partes das reservas
indígenas para trabalhadores rurais sem terras.

E) formalização de contrato temporário para a
uti l ização das reservas indígenas por
garimpeiros.

ATUALIDADES

Questão 13

A regência correta do verbo destacado em “Será que
ESTÁVAMOS a 15 metros do chão?” é:

A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e transitivo indireto.
E) de ligação.

Questão 14

Assinale a alternativa em que ocorra colocação
pronominal INACEITÁVELsegundo a norma culta.

A) “Nos países do hemisfério norte não se fala em
meses [...].”

B) “[...] resta se jogar no gramado do Sheep Meadow
[...].”

C) “Aqui, sente-se a vida mais longa, estirada [...].”
D) “Nos escondemos debaixo de luvas, gorros e

cachecóis [...].”
E) “Não se sabe onde nasce o céu [...].”

Questão 15

Em “[...] entoou uma canção dos meus conterrâneos
Tom e Vinícius: ‘tristeza não tem fim, felicidade sim.’”,
os dois pontos foram usados para:

A) iniciar uma enumeração.
B) indicar mudança de narrador.
C) fazer uma citação.
D) indicar fala de personagem.
E) separar orações coordenadas.

Questão 19

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o sistema
informatizado gerenciado pelo Ministério da
Educação (MEC) no qual instituições públicas de
ensino superior oferecem vagas para candidatos
participantes do Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM). O SISU já foi implementado como forma de
acesso a diversas instituições de ensino superior.
Todavia, algumas instituições reconhecidamente
importantes ainda não adotaram esse sistema. Entre
as instituições a seguir, a que divulgou em 2013 que
utilizará o SISU, pela primeira vez, como forma de
acesso aos cursos de graduação, foi a:

A) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
B) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
C) Universidade Federal do Ceará (UFC).
D) Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).
E) Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(UFRN).
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Desde fevereiro de 2013, vêm ocorrendo eleições
suplementares para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito em alguns municípios brasileiros que
tiveram qualquer empecilho para que o pleito tivesse
ocorrido em 2012. Entre os municípios do Ceará
listados a seguir, assinale o que realizou eleições
suplementares em maio de 2013.

A) Fortaleza.
B) Sobral.
C) Caucaia.
D) Meruoca.
E) Juazeiro do Norte.

Questão 20

Assinale a alternativa que contém a negação da
sentença “Não existe quem não goste de chocolate”.

A) Existe quem não goste de chocolate.
B) Existe quem goste de chocolate.
C) Todo mundo gosta de chocolate.
D) Ninguém gosta de chocolate.
E) Não existe quem goste de chocolate.

Questão 23

Se Marcos é gordo, então Pedro é gordo. Se Marcos
é magro, então Pedro é gordo, ou João é gordo, ou
ambos, Pedro e João, são gordos. Se João é magro,
então Pedro é magro. Se João é gordo, então Marcos
é gordo. Logo, pode-se concluir corretamente que:

A) Marcos é magro, e Pedro é magro, e João é
magro.

B) Marcos é gordo, e Pedro é gordo, e João é magro.
C) Marcos é gordo, e Pedro é magro, e João é magro.
D) Marcos é magro, e Pedro é gordo, e João é gordo.
E) Marcos é gordo, e Pedro é gordo, e João é gordo.

Questão 21

Admitindo como verdadeira a proposição “Nenhum
fumante é gordo”, também será verdadeira a
proposição:

A) Todos não fumantes são magros.
B) Nenhum gordo é não fumante.
C) Nenhum fumante é magro.
D) Pelo menos um magro é fumante.
E) Nenhum magro é fumante.

Questão 22

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Assinale a opção que contém um argumento válido.

A) Todo número inteiro é real; Todo número natural é
inteiro; Todo número natural é real.

B) Todo número inteiro é real; Todo número natural é
real; Todo número inteiro é natural.

C) Algum homem é médico; Algum médico é
cardiologista;Algum homem é cardiologista.

D) Alguma mulher é dentista; Alguma dentista é
cirurgiã;Alguma mulher é cirurgiã.

E) Nenhum cearense é flamenguista; Nenhum
flamenguista é de Fortaleza; Nenhum cearense é
de Fortaleza.

Questão 24

Assinale a alternativa que contém a proposição lógica
equivalente a p q.

A) q ~p
B) ~(p q)
C) ~q ~p
D) ~q p
E) ~p ~q

→

→

→

→

→

→

Questão 25

INFORMÁTICA BÁSICA

Suponha que você queira exibir no topo de cada
página de um documento, criado no Microsoft Office
Word 2007, sempre uma mesma informação. O
recurso mais adequado para esse fim é:

A) Rodapé.
B) Cabeçalho.
C) Quebra de página.
D) Layout de página.
E) Hyperlink.

Questão 26

Sobre “cookies”, é INCORRETO afirmar:

A) São arquivos de texto armazenados em seu
computador por sites da Internet.

B) Permitem que os sites aprendam as suas
preferências.

C) Não há a possibilidade de colocar a sua
privacidade em risco.

D) Podem-se excluir os cookies armazenados em
seu computador a qualquer momento.

E) É possível alterar suas configurações de
privacidade para impedir que sites armazenem
cookies em seu computador.

Questão 27

oncursos.com.br
 ww.pciconcursos.com.br
 ww.pciconcursos.com.br
 ww.pciconcursos.com.br




06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 31

Como o objetivo de avaliar o nível de ruído de um
determinado posto de trabalho de uma empresa de
saneamento básico, o engenheiro de segurança do
trabalho realizou, durante 8 horas consecutivas,
quatro avaliações ambientais dos níveis de pressão
sonora nesse posto de trabalho.
Na tabela abaixo, encontram-se os valores das
avaliações e os respectivos tempos de exposição em
cada uma delas.

Tabela

Segundo a legislação brasileira, a dose de ruído
encontrada corresponde a:

A) 2,50 (250%)
B) 3,00 (300%)
C) 3,50 (350%)
D) 4,00 (400%)
E) 5,00 (500%)

Questão 30

No Windows Explorer, a tecla ou combinação de
teclas de atalho que permite colar um arquivo ou uma
pasta é:

A) <CTRL> + R
B) <CTRL> + C
C) <CTRL> + Z
D) <CTRL> + V
E) Insert

Questão 29

Observe, a seguir, o gráfico criado no Microsoft Office
Excel 2007.

Trata-se de um gráfico do tipo:

A) Linha.
B) Barra.
C) Coluna.
D) Curva.
E) Pontilhada.

Conforme o padrão de aplicativos de correio
eletrônico existentes no mercado, a função que está
diretamente relacionada com a manipulação de
arquivos é:

A) Enviar.
B) Responder.
C) Responder a todos.
D) Encaminhar.
E) Anexar.

Questão 28 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 32

Com relação aos diplomas legais sobre segurança e
saúde no trabalho, é correto afirmar:

A) A elaboração do Mapa de Risco é uma atribuição
do SESMT.

B) A responsabilidade pela higienização e
manutenção periódica do EPI compete ao
trabalhador.

C) Em locais de trabalho onde são executadas
atividades que exijam solicitação intelectual e
atenção constantes, a umidade relativa do ar deve
ser inferior a 30%.

D) Os operadores de transporte motorizado devem
possuir um cartão de identificação, cuja
renovação far-se-á a cada três anos.

E) Os registros dos dados do PPRA deverão ser
mantidos pelo empregador por um período
mínimo de 20 anos.

Número de
Avaliações
Realizadas

Níveis de Pressão
Sonora encontrados

em dB(A)

Tempo de
Exposição
em horas

1 85 4
2 90 2
3 100 1
4 95 1
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Questão 35

O engenheiro de segurança do trabalho de uma
empresa de saneamento, com o objetivo de avaliar o
risco químico das condições de trabalho no posto de
trabalho do analista de laboratório, realizou as
avaliações ambientais que se encontram na tabela
abaixo:

Tabela

Sabendo-se que o produto químico avaliado é o ácido
clorídrico e que este possui Limite de Tolerância de
4,0 ppm e Valor Teto, pode-se afirmar que:

A) a atividade é salubre.
B) a atividade é insalubre.
C) a atividade é de risco grave e iminente.
D) a concentração média é de 2,0 ppm.
E) o valor máximo foi ultrapassado.

A NR 13 (Caldeiras e Vasos de Pressão) estabelece
uma determinada classificação para os vasos de
pressão, em função do tipo de fluido neles contido e o
potencial de risco.
Para fluídos combustíveis com temperatura inferior a
200 °C, a classificação a ser considerada é a:

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

Questão 36Questão 33

A NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade), em seu Anexo II (Treinamento),
estabelece dois tipos de cursos que devem ser
realizados para trabalho em eletricidade. Esses
cursos são chamados de Curso Básico e Curso
Complementar. As cargas horárias mínimas dos
respectivos cursos, em horas, são respectivamente:

A) 08 e 16
B) 16 e 16
C) 16 e 40
D) 40 e 40
E) 40 e 60

A Portaria Ministerial nº 3.214/1978, por meio da NR
15, estabelece que o exercício de trabalho em
condições de insalubridade assegura ao trabalhador
a percepção de adicional, incidente sobre o salário
mínimo que pode ser de 10, 20 ou 40%. Nesse
contexto, a relação entre o valor do adicional a ser
pago e a atividade insalubre está correta na
alternativa:

A) 10% - calor.
B) 10% - umidade.
C) 20% - lixo urbano (coleta e industrialização).
D) 40% - manganês e seus compostos.
E) 40% - radiação não ionizante.

Questão 34

Número de
Avaliações
Ambientais
realizadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valores
encontrados
em (ppm)

2,0 0,5 3,5 1,0 4,0 2,5 4,5 2,0 1,0 3,0

A NR 17 (Ergonomia) visa ao estabelecimento de
parâmetros que permitam a adaptação das
condições de trabalho às característ icas
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente.
Com relação a essas orientações, é correto afirmar:

A) Trabalhador jovem é todo aquele que possuir
idade superior a 21 anos.

B) A organização do trabalho deve levar em
consideração a capacidade física do trabalhador.

C) Nos locais de trabalho onde são executadas
atividades que exijam solicitação intelectual e
atenção constantes, o índice de temperatura
efetiva deve estar compreendido entre 20 e 23 °C.

D) No processamento eletrônico de dados, a
distância olho-tela deve ser duas vezes a
distância olho-teclado.

E) O encosto dos assentos utilizados nos postos de
trabalho para proteção da região lombar deve ser
levemente arredondado.

Questão 37

Encontram-se na etapa de Planejamento do ciclo
PDCA da norma OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão
de Saúde e Segurança Ocupacional), o(s)
seguinte(s) requisito(s):

A) controle de documentos.
B) resultado da participação e consulta.
C) competência, treinamento e conscientização.
D) recu rsos , funções , responsab i l i dade ,

responsabilização e autoridade.
E) identificação de perigos, avaliação de riscos e

determinação de controles.

Questão 38
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Questão 40

Com relação à NR 35 (Segurança e Saúde no
Trabalho emAltura), analise as afirmativas a seguir.

I. Todo trabalho em altura deve ser precedido de
análise de risco.

II. Cabe ao empregador assegurar a realização de
avaliação prévia das condições no local de
trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e
implementação das ações e das medidas
complementares de segurança aplicáveis.

III. Considera-se trabalhador capacitado para
trabalho em altura, todo aquele que foi designado
pelo empregador e aprovado em exame médico
específico.

IV. Cabe ao empregador garantir que todo trabalho
em altura seja precedido de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).

Estão corretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

Questão 41

O código GFIP a ser colocado no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), para o
trabalhador com um único vínculo empregatício que
está exposto a agente nocivo ou à associação de
agentes que contemplam aposentadoria especial aos
15 anos de atividade, é o:

A) 00
B) 01
C) 02
D) 03
E) 04

Questão 42

A norma NHO 01 da Fundacentro trata sobre
Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído. Essa
norma estabelece o tempo máximo diário que um
trabalhador pode ficar exposto a um determinado
Nível de Pressão Sonora (NPS), em dB(A), sem
proteção auditiva.
Durante o período de tempo máximo de 120 minutos,
é permitido ao trabalhador ficar exposto ao NPS de:

A) 85
B) 88
C) 91
D) 94
E) 97

Com o objetivo de avaliar as condições de calor do
posto de trabalho do oficial de manutenção elétrica de
uma companhia de água e esgoto, o engenheiro de
segurança do trabalho realizou três avaliações
ambientais. As avaliações foram realizadas em
ambiente externo, com carga solar, e os resultados
encontram-se na tabela a seguir:

Tabela

O valor do IBUTG, em °C, encontrado é de:

A) 22,10
B) 25,50
C) 27,00
D) 29,50
E) 30,20

Questão 39

Temperatura em °C Avaliações Ambientais
Temperatura de bulbo úmido

natural
25

Temperatura de bulbo seco
30

Temperatura de globo
45

oncursos.com.br
 ww.pciconcursos.com.br
 ww.pciconcursos.com.br
 ww.pciconcursos.com.br




09
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Segundo a NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA), as poeiras e o ultrassom são
considerados, respectivamente, agentes:

A) químicos e físicos.
B) biológicos e de acidentes.
C) de acidentes e ergonômicos
D) ergonômicos e químicos.
E) físicos e biológicos.

Questão 45

A NBR 18801 estabelece os requisitos para um
Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho (SST), permitindo que uma organização
controle os seus riscos e melhore o seu desempenho
em SST. Para o desenvolvimento dessa norma,
agruparam-se os requisitos em etapas. Em que
etapas se encontram os requisitos de preparação e
resposta a emergências e requisitos legais e outros?

A) Política de SST eAgir.
B) Agir e executar.
C) Verificar e política de SST.
D) Planejar e verificar.
E) Executar e planejar.

O Capítulo V – Título II – da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativo à segurança e medicina do
trabalho, foi alterado pela Lei n° 6.514, de 22 de
dezembro de 1977. Esse capítulo atualmente é
composto de XVI seções que trazem orientações
gerais de segurança e medicina no trabalho. Com
relação a esse capítulo e suas seções, analise as
afirmativas a seguir:

I. As caldeiras serão periodicamente submetidas a
inspeções de segurança por engenheiro ou empresa
especializada, inscritos no Ministério do Trabalho.
II. Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 2,7
metros de pé-direito, assim considerada a altura livre
do piso ao teto.
III. Os que trabalhem em serviços de eletricidade ou
instalações elétricas devem estar familiarizados com
os métodos de socorro a acidentados por choque
elétrico.
IV. É de 80 kg o peso máximo que um homem pode
remover individualmente e de 50 kg o peso máximo
para mulher.

Estão corretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

Questão 44

Questão 46

AInstrução Normativa do INSS nº 45, de 06 de agosto
de 2010, e o Anexo IV – Classificação dos Agentes
Nocivos do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999,
estabelecem o direito à concessão de aposentadoria
especial aos 15, 20 e 25 anos, constatada a
nocividade e a permanência nos termos da Lei
Previdenciária.
Face ao exposto, associe o tempo de aposentadoria
especial aos seus respectivos agentes nocivos
apresentados a seguir.

I. Quinze anos
II. Vinte anos
III. Vinte e cinco anos

P. Trabalhos com exposição ao agente químico
asbesto.

Q. Operações de mergulho com o uso de
escafandros ou outros equipamentos com
exposição à pressão atmosférica anormal.

R. Trabalhos em minerações subterrâneas, em
frentes de produção, com exposição à associação
de agentes físicos, químicos ou biológicos.

S. Trabalhos em minerações subterrâneas,
afastados das frentes de produção, com
exposição à associação de agentes físicos,
químicos ou biológicos.

As associações corretas são:

A) I – R; II – S; III – Q
B) I – P; II – R; III – S
C) I – P; II – Q; III – R
D) I – R; II – Q; III – P
E) I – S; II – P; III – Q

Questão 43
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Observe o esquema abaixo.

Segundo a BS 8800:1996 (Guia para Sistemas de
Gestão de Segurança e Saúde Industrial), a letra no
interior do retângulo acima significa:

A) Política de SST.
B) Melhoria contínua.
C) Controle operacional.
D) Levantamento periódico da situação.
E) Planejamento e implementação.

X

Questão 50

A Lei nº 13.556, de 29 de dezembro de 2004, do
Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, estabelece
pena de multa a ser aplicada quando cometidas
determinadas infrações. Para aplicação das multas,
as irregularidades são agrupadas em um quadro, que
correlaciona Classe de Risco x Multa (em níveis).
A multa para um estabelecimento que não possui
equipamento preventivo em quantidade suficiente,
ou que possui equipamento com especificação
diferente das normas autorizadas pelo CBMCE,
configura-se como de risco:

A) baixo de nível 3.
B) médio de nível 2.
C) médio de nível 3.
D) alto de nível 2.
E) alto de nível 3.

Questão 49

Questão 47

A NBR 12216:1992 fixa as condições exigíveis na
elaboração de projeto de estação de tratamento de
água destinada à produção de água potável para
abastecimento público. Segundo essa norma, as
águas subterrâneas ou superficiais, provenientes de
bacias não protegidas, com características básicas
definidas na norma, e que possam enquadrar-se nos
padrões de potabilidade, mediante processo de
tratamento que não exija coagulação, são
consideradas tipo:

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

Questão 48

Segundo a NBR 12693:2010 (Sistemas de proteção
por extintor de incêndio), os extintores portáteis
devem ser fixados através de sua alça e instalados a
uma altura máxima do piso.
A altura máxima, considerada a distância do piso à
alça do extintor de incêndio, deve corresponder, em
metros, a:

A) 1,0
B) 1,2
C) 1,4
D) 1,6
E) 1,8
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