
eMPreSA BrASiLeirA De SerViÇoS hoSPiTALAreS
eDiTAL no 01, De 17 De oUTUBro De 2012
concUrSo PÚBLico 1/2012 - eBSerh/SeDe

 121 – engenheiro De SegUrAnÇA Do TrABALho
Data e horário da prova: Domingo, 20/01/2013, às 14h.

inSTrUÇÕeS gerAiS
• Você receberá do fi scal:
• 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; 
• um cartão de respostas ótico personalizado.
• Verifi que se a numeração das questões e a paginação do caderno de questões da prova objetiva 

estão corretas. Quando autorizado pelo fi scal do IADES, no momento da identifi cação, escreva no espaço 
apropriado do cartão de respostas, com a sua caligrafi a usual, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 

prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas. 
• 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 decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico 

e retirar-se da sala.
• Após o término da prova, entregue ao fi scal o cartão de respostas, devidamente assinado.
• deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul, 

fabricada de material transparente.
• não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. desligue e acondicione na 

embalagem fornecida pelo fi scal do IADES, máquina fotográfi ca; 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 se sua saída for acompanhada por fi scal 

do iADeS.
• não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

inSTrUÇÕeS PArA A ProVA oBJeTiVA
• Verifi que 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 a alternativa que mais adequadamente a 

responde.
• O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro, 

fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta 

esferográfi ca preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:

• Marque as respostas assim:  

Boa Prova! realização:
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Texto 1, para responder às questões de 1 a 4.

conheciMenToS BÁSicoS - QUeSTÕeS 1 A 20

LÍngUA PorTUgUeSA – QUeSTÕeS 1 A 8

   Toda obra gera entulho. É o dono da obra quem deve 
assegurar a destinação correta do entulho, normalmente 
os aterros. Quando isso não acontece, cerâmica, gesso, 
cimento, concreto, vergalhão, madeira e outros materiais 
aparecem abandonados em terrenos baldios, encostas de 
morros ou em leitos de rios e lagos.
	 	 	 No	 Brasil,	 são	 recolhidos	 ofi	cialmente	 33	 milhões	
de	 toneladas	 de	 entulho	 por	 ano.	 Material	 sufi	ciente	
para construir quase 500 mil casas populares de 50 
metros quadrados cada uma. Mas quem estuda o setor 
de construção civil admite que a quantidade gerada seja 
muito maior que essa. 
   Há quem não veja no entulho problema, e sim uma 
solução. Em Belo Horizonte, por exemplo, o que é 
coletado nas ruas é levado para usinas de reciclagem. 
Tudo que chega é despejado e espalhado no pátio. A água 
ajuda a baixar a poeira. Aí começa a coleta das impurezas. 
Tudo que não pode entrar na reciclagem do entulho é 
impureza, e a cada dia são separadas 10 toneladas de 
impurezas, que vão para o aterro. O britador tritura todos 
os materiais em cinco diferentes tamanhos de grãos. 
   Uma usina de reciclagem de entulho é uma linha de 
montagem de material de construção de diferentes tipos 
como, por exemplo, brita, que é muito comum para quem 
está fazendo obra, precisa de pedrinha. Ela vai substituir 
a brita natural na elaboração de blocos, pavimentação, 
meio-fi	o.	 Esse	 material	 natural,	 que	 antes	 seria	 lixo,	
passa a ser insumo para as nossas obras.
   “Se eu fosse buscar no mercado para todas as obras 
municipais, seria uma despesa importante, não só o material, 
a brita e a areia, como o material que a gente usa base e sub-
base de pavimentação, cobertura de valas”, fala o diretor de 
Planejamento da Sup. Limpeza Urbana/BH, Lucas Garilho.
   A primeira usina foi inaugurada há 17 anos. Hoje são 
três em atividade, transformando 460 toneladas de detritos, 
por dia, em matéria-prima para a construção civil. Apenas 
no ano passado, Belo Horizonte reciclou mais de 112 mil 
toneladas de entulho. Com esse material, seria possível 
construir: 1.651 casas populares com 50 metros quadrados; 
34	 quilômetros	 de	 ruas	 com	 dez	 metros	 de	 largura;	 67	
escolas com mais de mil metros quadrados.
   Se fosse comprar esses materiais no mercado, Belo 
Horizonte	teria	de	gastar	aproximadamente	R$	7	milhões	
por ano. “Um bloco no mercado, ele está em torno de R$ 
1,00,      R$ 1,20. Para nós sai com uma redução em torno 
de 40%, um valor menor do que esse. A gente tem uma 
economia de 40% em cada bloco”, conta Garilho.
			Não	é	difícil	encontrar	na	capital	mineira	construções	
feitas a partir do entulho reciclado. É o caso de um galpão 
de pneus velhos. O piso foi feito de entulho, paredes 
feitas	de	entulho.	À	primeira	vista,	não	dá	pra	identifi	car	
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a	origem.	A	pergunta	que	interessa	é:	dá	para	confi	ar,	é	
seguro? “Para esse tipo de construção — um piso mais 
grosseiro, um bloco de vedação —, o entulho reciclado, 
ele	pode	ser	tranquilamente	utilizado”,	afi	rma	Garilho.	
   Isso é um exemplo de que, aos poucos, o Brasil vai 
descobrindo a riqueza do entulho. Menos mineração, 
menos custos, mais inteligência na hora de construir o novo, 
reaproveitando o que nunca mereceu ser chamado de velho.

Jornal da Globo <http://g1.globo.com/jornal-daglobo/
noticia/2012/10/ empresas-publicas-e-privadas-faturam-com-
reciclagem-de-entulho.html.>	 (com	 adaptações).	Acesso	 em:	
10	de	janeiro	de	2013.

QUESTÃO 1 �����������������������

Com	base	na	leitura	do	texto,	é	correto	afi	rmar	que		

(A)	 donos de obra costumam acertadamente destinar entulhos 
a aterros, instalados em locais abandonados, terrenos 
baldios, encostas de morros ou em leitos de rios e lagos.

(B)	 a	produção	de	33	mil	toneladas/ano	de	entulho	no	Brasil	
seria	 sufi	ciente	 para	 construir	 meio	 milhão	 de	 casas	
populares, ou seja, casas para uma população equivalente 
à de uma cidade de médio porte. 

(C)	 as	três	usinas	de	reciclagem	de	entulho	de	Belo	Horizonte	
retiram 10 mil quilos diários de detritos das ruas da capital 
mineira para transformação em material reciclado a ser 
usado na construção civil.

(D)	 as	 usinas	 de	 reciclagem	 de	 entulho	 produzem	
exclusivamente brita, utilizada na construção de blocos 
e	 de	meio-fi	o,	 além	 de	 ser	 amplamente	 empregada	 na	
pavimentação de grandes áreas. 

(E)	 o	aproveitamento	do	entulho	reciclado	poderá	representar	
melhoria na qualidade de vida do planeta, com ênfase na 
sustentabilidade e na redução de custos para a sociedade 
e para os cofres públicos.

QUESTÃO 2 �����������������������
O texto é escrito em linguagem-padrão, com interferências 
da oralidade. Assinale a alternativa que apresenta 
informação própria da versão mais formal da língua.

(A)	 “É	o	dono	da	obra	quem	deve	assegurar	a	destinação	correta	
do	entulho,	normalmente	os	aterros”	(linhas	de	1	a	3).

(B)	 “não	só	o	material,	a	brita	e	a	areia,	como	o	material	
que a gente usa base e sub-base de pavimentação” 
(linhas	30	a	32).	

(C)	 “base	 e	 sub-base	 de	 pavimentação,	 cobertura	 de	
valas’, fala o diretor de Planejamento da Sup. Limpeza 
Urbana/BH,	Lucas	Garilho”	(linhas	32	a	34).

(D)	 “Um	bloco	no	mercado,	ele	está	em	torno	de	R$	1,00,	R$	
1,20. Para nós sai com uma redução em torno de 40%, um 
valor menor do que esse. A gente tem uma economia de 
40%	em	cada	bloco’,	conta	Garilho”	(linhas	45	a	48).

(E)	 “É	o	caso	de	um	galpão	de	pneus	velhos.	O	piso	foi	feito	
de entulho, paredes feitas de entulho. À primeira vista, 
não dá pra identifi	car	a	origem”	(linhas	50	a	53).
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QUESTÃO 3 �����������������������

Assinale a alternativa que reescreve passagens do texto com 
preservação do sentido original e da norma-padrão. 

(A)	 No	Brasil,	são	recolhidas	ofi	cialmente	33	milhões	de	
toneladas	de	entulho	por	ano	(linhas	7	e	8).

(B)	 No	Brasil,	são	recolhidos	ofi	cialmente	33	milhões	de	
toneladas	de	entulho	por	ano,	material	sufi	ciente	para	
construir quase 500 mil casas populares de 50 metros 
quadrados	cada	uma	(linhas	7	a	10).

(C)	 Aí	começa	as	coletas	da	impureza	(linha	17).
(D)	 O	operário	responsável	por	operar	a	máquina	de	brita	

tritura todos os materiais em cinco diferentes tamanhos 
de	grãos	(linhas	20	e	21).

(E)	 Uma	usina	de	reciclagem	vai	substituir	a	brita	natural	
na construção de blocos	(linhas	25	e	26).

QUESTÃO 4 �����������������������

Com relação ao texto, assinale a alternativa que apresenta 
avaliação	correta	de	informações	do	texto.

(A)	 Na	frase	“Se	fosse	comprar	esses	materiais	no	mercado,	
Belo Horizonte teria de gastar aproximadamente R$ 7 
milhões	por	ano”	(linhas	43	a	45),	a	linguagem	é	concreta:	
está empregada em sentido literal, usual e real.

(B)	 Na	passagem	“Tudo	que	chega	é	despejado	e	espalhado	
no pátio. A água ajuda a baixar a poeira. Aí começa a 
coleta	das	impurezas.”	(linhas	15	a	17),	está	implícita	a	
ideia de que as usinas aguardam a chegada das chuvas 
para retirar a poeira do entulho.

(C)	 Na	frase	“Se	eu	fosse	buscar	no	mercado	para	todas	as	obras	
municipais,	seria	uma	despesa	importante”	(linhas	29	e	30),	
o	objeto	direto	de	“buscar”	é	“diferentes	tipos”	(linha	23).

(D)	 Na	 frase	 “Para	nós	 sai	 com	uma	 redução	em	 torno	de	
40%,	um	valor	menor	do	que	esse.”	(linhas	46	e	47),	o	
sujeito do verbo “sair” é “um bloco”.

(E)	 O	 texto	 estudado	 pode	 ser	 caraterizado	 como	 uma	
entrevista, pois o repórter faz perguntas ao diretor de 
Planejamento da Superintendência de Limpeza Urbana 
de Belo Horizonte e registra as respostas do entrevistado, 
compondo um diálogo.

Texto 2, para responder às questões de 5 a 8.

Casos de malária têm retração de
 mais de 50% em seis anos

 O esforço do Ministério da Saúde em controlar e prevenir a 
malária no País tem demonstrado resultados positivos. Desde 
2005, a redução no número de casos registrados em território 
nacional caiu acima dos 50%. Em 2005, o Brasil registrou 
610.655 casos.	 Em	 2011,	 esse	 número	 caiu	 para	 290.348	
notifi	cações.
 Essa queda acentuada nos últimos seis anos é 
refl	exo,	 principalmente,	 da	 descentralização	 das	 ações	
de prevenção e controle da doença, da inclusão de 
derivados de artemisina no tratamento dos pacientes e 
do atendimento em até 72 horas depois do aparecimento 
dos primeiros sintomas. Por outro lado, o engajamento de 
gestores, agentes de saúde e entidades parceiras também 
tem sido fundamental.
 Além das atividades programadas, trabalhos 
pontuais e emergenciais são executados em parceria 
com estados e municípios. Em 2011, por exemplo, 
para os locais onde há maior vulnerabilidade à doença, 
o	 Ministério	 da	 Saúde	 repassou	 R$	 15	 milhões.	 O	
recurso foi utilizado para a instalação de mais de 1 
milhão de mosquiteiros com inseticidas.

(Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria- Executiva. Ministério da 
Saúde e municípios: juntos pelo acesso integral e de qualidade 
à	 saúde,	 p.	 39./	 Ministério	 da	 Saúde.	 Secretaria-Executiva	 –	
Brasília:	Ministério	da	Saúde,	2012.	Com	adaptações.)

QUESTÃO 5  �����������������������

Assinale a alternativa	correta	quanto	às	relações	de	sentido	
e à estrutura do texto.

(A)	 A	ideia	expressa	por	“Casos	de	malária	têm	retração	de	
mais	de	50%	em	seis	anos”	(linhas	1	e	2)	é	comprovada	
a partir do 2o parágrafo.

(B)	 O	 1o parágrafo limita-se a apresentar a causa da 
redução do número de casos de malária no Brasil.

(C)	 O	sentido	do	vocábulo	“esforço”,	no	trecho	“O	esforço	
do Ministério da Saúde em controlar e prevenir a 
malária	 no	 País”	 (linhas	 4	 e	 5),	 é	 esclarecido	 pelos	
parágrafos	2	e	3.

(D)	 Enquanto	o	2o parágrafo apresenta as causas da redução 
dos	casos	de	malária,	o	3o descreve as consequências 
dessa queda.

(E)	 O	 3o parágrafo faz um balanço positivo de alguns 
resultados obtidos a partir das medidas adotadas pelo 
Ministério da Saúde.
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QUESTÃO 6 �����������������������

Considerando a norma padrão da língua portuguesa e os 
mecanismos responsáveis pela coesão textual, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Em	“...	a	redução	do	número	de	casos	registrados	em	
território	nacional	caiu...”	(linhas	6	e	7),	o	verbo	poderia	
ser substituído pela forma caíram para concordar em 
número e pessoa com “casos registrados”.

(B)	 Na	linha	8,		também	poderia	ser	empregado	o	pronome	
este  no lugar de “esse”.

(C)	 Logo	 após	 a	 expressão	 “Por	 outro	 lado”	 (linha	 15),	
poderia ser utilizada a conjunção todavia, desde que 
estivesse entre vírgulas.

(D)	 No	 trecho	 “...	 o	 engajamento	 de	 gestores,	 agentes	
de saúde e entidades parceiras também tem sido 
fundamental.”(linhas	 15	 a	 17),	 o	 verbo	deveria	 estar	
acentuado, já que se refere a um sujeito composto.

(E)	 A	substituição	de	“Além	das	atividades	programadas”	
(linha	 18)	 por	Como se não bastassem as atividades 
programadas, não comprometeria a coesão do texto.

QUESTÃO 7 �����������������������

Tendo como referência a norma padrão da língua portuguesa 
e os aspectos gramaticais que envolvem a oração “para os 
locais onde há maior vulnerabilidade à doença, o Ministério 
da	Saúde	repassou	R$	15	milhões.”	(linhas	21	e	22),	assinale	
a alternativa correta.

(A)	 O	pronome	“onde”	equivale	a	aonde.
(B)	 Também	seria	possível	escrever	vulnerabilidade à essa 

doença.
(C)	 Por	desempenhar	a	função	de	objeto	direto,	o	termo	“R$	

15	milhões”	poderia	ser	substituído	pelo	pronome	lhes.
(D)	 No	lugar	de	“onde”	poderia	ser	empregado	tanto	nos 

quais quanto em que.
(E)	 “onde”	tem	como referência “Ministério da Saúde”.

QUESTÃO 8 �����������������������

Transpondo-se a oração “O recurso foi utilizado para 
a instalação de mais de 1 milhão de mosquiteiros com 
inseticidas.”	(linhas	22	a	24)	para	a	voz	passiva	sintética,	a	
nova redação deveria ser

(A)	 Utilizou-se	o	 recurso	para	 a	 instalação	de	mais	 de	1	
milhão de mosquiteiros com inseticidas. 

(B)	 Utilizaram-se	o	 recurso	para	a	 instalação	de	mais	de	1	
milhão de mosquiteiros com inseticidas.

(C)	 Utilizaram	o	recurso	para	a	instalação	de	mais	de	1	milhão	
de mosquiteiros com inseticidas.

(D)	 Foi	 utilizado	 o	 recurso	 para	 a	 instalação	 de	mais	 de	 1	
milhão de mosquiteiros com inseticidas.

(E)	 Utilizado	foi	o	recurso	para	a	instalação	de	mais	de	1	
milhão de mosquiteiros com inseticidas.

rAciocÍnio LÓgico e MATeMÁTico e 
MATeMÁTico – QUeSTÕeS 9 A 12

QUESTÃO 9 �����������������������

Em uma campanha de vacinação, o agente A	gasta	3	horas	
para aplicar certo lote de vacinas, enquanto o agente B gasta 
6 horas na aplicação de lote idêntico. Trabalhando juntos e 
mantendo os ritmos pessoais, em quantas horas os agentes 
aplicarão um lote desses?

(A)	 1,5
(B)	 2
(C)	 4
(D)	 4,5
(E)	 5

QUESTÃO 10 ����������������������

Em uma escola, são conhecidos os seguintes dados sobre os 
alunos formados no Ensino Médio, em certo ano:

Rapazes Moças
Aprovados em algum vestibular 171 178
Reprovados nos vestibulares 
que	fi	zeram 95

Não	fi	zeram	vestibular 52

Analisando o quadro acima, percebe-se que alguns dados 
não foram divulgados. Sabe-se que o total dos alunos 
formados	no	Ensino	Médio,	nesse	ano	é	de	632	e,	desses,	
o	número	de	rapazes	é	315.	Sobre	esta	situação	hipotética,	
assinale a alternativa correta.

(A)		O	número	de	rapazes	formados	é	maior	do	que	o	de	
moças formadas.

(B)	 O	número	de	rapazes	aprovados	em	algum	vestibular	é	
maior do que o de moças aprovadas em algum vestibular.

(C)	 O	número	de	 rapazes	que	não	fi	zeram	vestibulares	é	
maior	do	que	o	de	moças	que	não	fi	zeram	vestibular.

(D)	 O	número	de	todos	os	alunos	aprovados	em	vestibular	é	
inferior	à	soma	dos	reprovados	com	os	que	não	fi	zeram.

(E)			O	número	total	de	alunos	aprovados	em	vestibular	não	
atinge a metade dos alunos formados nesse ano.

QUESTÃO 11 ����������������������

Uma	 sequência	 fi	nita	 de	 números	 tem	 como	 primeiros	
termos:	1					-2					3					-4					5					-6	...
Considerando que a sequência tem n números, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Se	n	for	par,	a	soma	deles	será	um	número	positivo.
(B)	 Se	n	for	ímpar,	a	soma	deles	será	número	negativo.
(C)	 Se	n	for	impar,	a	soma	será	igual	a	  . 
(D)	 Se	n	for	par,	a	soma	será	igual	a  .
(E)		 Para	qualquer	n,	a	soma	é	maior	do	que	n.
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LegiSLAÇÃo APLicADA À eBSerh – QUeSTÕeS 13 A 17

QUESTÃO 13 ����������������������

A Ouvidoria da EBSERH tem a competência de encaminhar 
as	 reclamações,	 críticas,	 elogios,	 sugestões	 ou	denúncias,	
visando o aperfeiçoamento do modelo administrativo, das 
ações	institucionais	e	a	constante	melhoria	dos	processos.	
O titular da Ouvidoria da EBSERH, denominado Ouvidor-
Geral, será 

(A)	 de	livre	escolha	do	presidente	da	Empresa.
(B)	 escolhido	e	nomeado	pelo	Conselho	Nacional	de	Saúde.
(C)	 obrigatoriamente	 um	 dos	 membros	 do	 Conselho	 de	

Administração.
(D)	 nomeado	 pelos	 membros	 do	 Conselho	 de	Auditoria	

Interna.
(E)	 escolhido	dentre	os	membros	do	Colegiado	Executivo	

das Unidades Hospitalares.

QUESTÃO 14 ����������������������

Em situação hipotética, o Conselho de Administração da 
EBSERH	 foi	 convocado	 para	 discussões	 e	 deliberações	
referentes à nova proposta de previdência complementar da 
empresa. Desta convocação, não	participará(ão)	

(A)	 o	 membro	 indicado	 pelo	 Ministro	 de	 Estado	 do	
Planejamento, Orçamento e Gestão, pois vota de 
acordo com a disponibilidade orçamentária.

(B)	 o	presidente	da	Empresa,	por	não	ter	poder	de	voto	na	
decisão.

(C)	 os	dois	membros	indicados	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Saúde, devido à pauta ser de assunto administrativo e 
não estratégico.

(D)	 o	presidente	do	Conselho	de	Administração,	somente	
quando também for o Ppresidente da Empresa.

(E)	 o	membro	eleito	e	representante	dos	empregados,	pois	
existirá	um	confl	ito	de	interesses	deste	membro	com	o	
assunto em pauta.

QUESTÃO 15 ����������������������

O Decreto no 7.661, de 28 de dezembro de 2011, aprova 
o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares - EBSERH, constituindo o capital social 
inicial	em	R$	5	milhões,	a	ser	integralizado

(A)	 pelos	 recursos	 provenientes	 do	 orçamento	 anual	 do	
SUS	–	Sistema	Único	de	Saúde.

(B)	 pelo	ativo	imobilizado	dos	hospitais	universitários	que	
compõe	a	rede	de	atendimento	em	saúde.

(C)	 pelo	Fundo	Nacional	de	Apoio	à	Saúde	(FNAS).
(D)	 pela	União.
(E)	 por	 cotas	 divididas	 entre	 a	 União,	 os	 Estados	 e	 os	

Municípios	da	Federação.

QUESTÃO 16 ����������������������

A	EBSERH,	para	fi	ns	de	sua	implantação,	está	autorizada	a	
contratar,	mediante	processo	seletivo	simplifi	cado,	pessoal	
técnico e administrativo por tempo determinado, sendo 
que os contratos temporários de emprego poderão ser 
prorrogados	uma	única	vez,	desde	que	a	soma	dos	2	(dois)	
períodos não ultrapasse

(A)	 2	anos.
(B)	 3	anos.
(C)	 4	anos.
(D)	 5	anos.
(E)	 6	anos.

QUESTÃO 17 ����������������������

No desenvolvimento de suas atividades de assistência à 
saúde, a EBSERH observará

(A)	 as	 orientações	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde,	 de	
responsabilidade do Gabinete da Presidência da 
República.

(B)	 a	 exigência	 de	 licitação	 para	 sua	 contratação,	 pela	
administração pública, para realizar atividades 
relacionadas ao seu objeto social.

(C)	 o	 respeito	 ao	 princípio	 da	 autonomia	 universitária,	
quando prestar os serviços relacionados às suas 
competências,	mediante	 contrato	 com	as	 instituições	
federais	de	ensino	ou	instituições	congêneres.	

(D)	 a	proibição	de	criação	de	subsidiárias	para	o	desenvolvimento	
de atividades inerentes ao seu objeto social.

(E)	 o	 veto	 sobre	 qualquer	 tipo	 de	 ressarcimento	 das	
despesas, com o atendimento de consumidores ou 
respectivos dependentes, de planos privados de 
assistência à saúde.

QUESTÃO 12 ����������������������

Dos 100 pacientes de um hospital, 52 consomem o 
medicamento A, 45 consomem o medicamento B e 41 
consomem o medicamento C. Além disso, 16 consomem 
A e B, 17 B e C e 20 consomem A e C. Há pacientes que 
consomem os três medicamentos, mas 7 não consomem 
nenhum desses remédios. O número total de pacientes que 
consomem apenas um dos medicamentos é igual a 

(A)	 47.
(B)	 53.
(C)	 56.
(D)	 60.
(E)	 63.
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ATUALiDADeS – QUeSTÕeS 18 A 20

QUESTÃO 18 ����������������������
Lançado	em	2011,	o	Programa	Ciência	sem	Fronteiras,	do	
Governo	Federal,	busca	promover	a	consolidação,	expansão	
e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e 
da competitividade brasileira. Em relação ao tema, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 O	Programa	estabelece	um	ranking, entre as melhores 
instituições	 de	 ensino	 superior	 do	 país,	 e	 concede	
premiações	 àquelas	 que	 se	 destacam	 nas	 áreas	 de	
ensino e pesquisa.

(B)	 Engenharia,	 computação,	 fármacos,	 biotecnologia,	
energias renováveis e nanotecnologia são algumas das 
áreas contempladas no Programa.

(C)	 O	projeto	prevê	a	implantação	de	laboratórios	de	química,	
física e biologia em todas as escolas públicas de nível 
médio do país, com o objetivo de fomentar o interesse 
dos	estudantes	em	aplicações	práticas	das	ciências.

(D)	 A	meta	principal	do	Ciências	sem	Fronteiras	é	fi	xar	a	
residência de 2 mil cientistas brasileiros no exterior, 
para que eles possam absorver conhecimento em 
tecnologias de vanguarda e, após um período de 5 anos, 
retornarem para disseminar o conteúdo assimilado.

(E)	 O	 projeto	 prevê	 a	 utilização	 de	 até	 101	 mil	 bolsas	
de mestrado em 4 anos, de forma que alunos de pós-
graduação	façam	estágio	no	exterior,	com	a	fi	nalidade	
de manter contato com sistemas educacionais 
competitivos, em relação à tecnologia e inovação.

QUESTÃO 19 ����������������������
Conforme apontou levantamento realizado pelo Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde na década 
passada, mais de 50% dos brasileiros interrompem o 
tratamento devido à falta de dinheiro para comprar os 
remédios.	O	Programa	Farmácia	Popular	do	Brasil,	desde	
2004,	alinha-se	às	outras	ações	governamentais,	visando	ao	
atendimento das necessidades da população brasileira. Em 
relação ao tema, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	Programa	Farmácia	Popular	do	Brasil	possui	uma	
rede própria de farmácias populares, instaladas nos 
hospitais universitários federais, em todo o País.

(B)	 O	Farmácia	Popular	é	uma	política	pública	destinada,	
exclusivamente, ao atendimento dos usuários dos 
serviços	 públicos	 de	 saúde	 que	 têm	 difi	culdades	
em adquirir medicamentos em estabelecimentos 
farmacêuticos comerciais.

(C)	 Para	 obter	 o	 remédio	 a	 baixo	 custo,	 o	 usuário	 deve	
demonstrar ter feito pesquisa de preços em, pelo 
menos,	3	outros	estabelecimentos	comerciais.	O	preço	
de venda do medicamento na farmácia popular terá um 
desconto de 10% sobre o menor preço pesquisado.

(D)	 A	 compra	 fi	nanciada	 de	 medicamentos	 com	 juros	
subsidiados	 pelo	 FIES	 –	 Fundo	 Institucional	 para	 a	
Saúde tem permitido às famílias brasileiras um melhor 
planejamento dos gastos em saúde.

(E)	 O	principal	objetivo	do	Farmácia	Popular	é	diminuir	
o impacto nos gastos familiares com remédios, 
além da ampliação do acesso da população aos 
medicamentos essenciais.

QUESTÃO 20 ����������������������

Em relação à charge do cartunista Latuff, acima, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	charge	mostra	a	escultura	Mão,	de	Oscar	Niemeyer,	
localizada no Memorial da América Latina, na cidade 
de São Paulo.

(B)	 O	 sangue	 escorrendo	 pelo	 braço	 representa	 o	
sofrimento	de	Oscar	Niemeyer,	submetido	a	inúmeras	
transfusões	de	sangue,	ao	longo	de	2012.

(C)	 O	Mapa	da	América	do	Sul,	 desenhado	na	 escultura	
Mão e pintado em vermelho, representa o sonho 
bolivariano de um povo sul-americano unido em um 
único	país,	sem	divisões	nacionais.

(D)	 A	Mão	 é	 um	 dos	 raros	 quadros	 pintados	 por	 Oscar	
Niemeyer	e	está	exposto	no	Pavilhão	Central	do	prédio	
da	OEA	–	Organização	dos	Estados	Americanos,	em	
Washington, D.C.

(E)	 Os	 cinco	 dedos	 apontados	 para	 o	 alto,	 com	 a	
mão aberta, representam os desejos de liberdade, 
democracia, igualdade, fraternidade e união dos povos 
sul-americanos.

Fonte:	 http://noticias.uol.com.br/album/2012/12/07/repercussao-sobre-
a-morte-de-oscar-niemeyer-em-charges.htm

rAScUnho
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conheciMenToS eSPecÍFicoS – QUeSTÕeS 21 A 50

SiSTeMA Único De SAÚDe – SUS – QUeSTÕeS 21 A 25

QUESTÃO 21 ����������������������

Sabe-se que houve importante evolução na história 
da Saúde Pública no Brasil. Sobre essa evolução, 
principalmente na organização do Sistema de Saúde, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 A	crise	da	Previdência	Social,	no	início	dos	anos	1970,	
fez surgir o Conselho Consultivo de Administração de 
Saúde	Previdenciária	(Conasp).

(B)	 No	relatório	fi	nal	da	8a Conferência Nacional de Saúde, 
a	saúde	passa	a	ser	defi	nida	apenas	como	o	resultado	
das	 condições	 de	 alimentação,	 habitação,	 educação,	
trabalho e lazer.

(C)	 O	fundamento	legal	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	
é	 a	Constituição	Federal	 de	1988,	 regulamentado	na	
Lei	Federal	no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
trata	 do	 fi	nanciamento	 da	 saúde	 e	 da	 participação	
popular	e	na	Lei	Federal	no 8.142, de 28 de dezembro 
de	1990,	que	dispõe	sobre	a	organização	e	regulação	
das	ações	de	saúde.

(D)	 A	 realidade	 social,	 na	 década	 de	 oitenta	 do	 século	
passado, era de inclusão da maior parte dos cidadãos 
no direito à saúde, que se constituía na assistência 
prestada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, 
restrita aos trabalhadores que para ele contribuíam.

(E)	 A	Reforma	Sanitária	Brasileira sempre pretendeu ser 
mais que apenas uma reforma setorial.

QUESTÃO 22 ����������������������

Sabe-se que os municípios têm a oportunidade de gerir seu 
sistema de saúde. Assinale a alternativa que apresenta a 
fundamentação da gestão plena do sistema municipal de saúde.

(A)	 O	município	apresenta	uma	rede	de	atendimento	à	saúde	
contemplando, no mínimo, os níveis primário e secundário.

(B)	 O	 município	 apresenta	 um	 acordo	 com	 municípios	
vizinhos	com	a	fi	nalidade	de	proporcionar	assistência	
completa à saúde para toda população.

(C)	 O	município	apresenta	uma	rede	própria	de	assistência	
à saúde em nível primário e, credenciamento, para os 
níveis secundário e terciário.

(D)	 O	município	possui	um	Conselho	Municipal	de	Saúde	
organizado.

(E)	 O	 município	 apresenta	 uma	 rede	 de	 atendimento	
contemplando, no mínimo, os níveis secundário e 
terciário.

QUESTÃO 23 ����������������������

A expansão do conceito de saúde, com seus determinantes, 
e a crescente complexidade epidemiológica da situação das 
populações	 estimulam	 a	 diversidade	 de	 responsabilidade	 nos	
serviços de saúde. Sobre os Determinantes Sociais de Saúde 
(DSS),	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Em	geral,	poucos	são	os	fatores	que	exercem	infl	uência	
sobre a saúde das pessoas, e a presença desses fatores, 
mesmo que conjuntamente, não são capazes de 
determinar o estado de saúde da população. 

(B)	 A	relação	entre	os	determinantes	da	saúde	e	o	estado	de	
saúde é simples e não envolve os níveis da sociedade, 
atingindo apenas o nível macroambiental.

(C)	 Existe	 uma	 ampla	 categoria	 de	 determinantes	
da saúde, desde os determinantes proximais ou 
microdeterminantes, associados à características 
do nível individual, até os determinantes distais ou 
macrodeterminantes, associados à variáveis dos níveis 
de	grupo	e	sociedade,	isto	é,	populações.

(D)	 A	 diversidade	 genética,	 a	 diferença	 biológica	 de	 sexo,	 a	
nutrição e dieta, o funcionamento dos sistemas orgânicos e os 
processos de maturação e envelhecimento são determinantes 
fundamentais da saúde, sobre os quais não é possível intervir, 
positivamente para promover e recuperar a saúde.

(E)	 A	relação	entre	os	determinantes	da	saúde	e	o	estado	
de saúde é complexa, porém envolve, prioritariamente, 
o nível de microcelular.

QUESTÃO 24 ����������������������

O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, visa dar mais 
transparência	à	estrutura	do	SUS,	com	a	fi	nalidade	de	garantir	
maior	 segurança	 jurídica	 na	fi	xação	 das	 responsabilidades	 dos	
entes federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer 
as	ações	e	os	serviços	de	saúde	ofertados	nas	regiões	de	saúde	e	
organizados em redes de atenção à saúde. Sobre vertentes deste 
decreto, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	Ministério	da	Saúde	disporá	sobre	a	RENASES,	em	âmbito	
nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIB.

(B)	 A	RENASES	compreende	 todas	as	ações	e	 serviços,	
que o SUS oferece ao usuário, para atendimento da 
integralidade da assistência à saúde.

(C)	 RENAME	 é	 a	 Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	
Especiais, atualizada, a cada três anos pelo Ministério 
da Saúde.

(D)	 A	 Rede	 de	Atenção	 à	 Saúde	 é	 o	 conjunto	 de	 ações	
e serviços de saúde, articulados em níveis de 
complexidade	crescente,	com	a	fi	nalidade	de	garantir	
a equidade da assistência à saúde.

(E)	 Serviços	Especiais	de	Acesso	Aberto	são	instâncias	de	
pactuação consensual entre os entes federativos, para 
defi	nição	das	regras	da	gestão	compartilhada	do	SUS.
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QUESTÃO 25 ����������������������

Assinale a alternativa que não apresenta uma função 
essencial	do	Sistema	de	Informação	em	Saúde	(SIS).

(A)	 Coletar	 dados	 com	 a	 fi	nalidade	 de	 realizar	 ações	 de	
interesse	exclusivamente	científi	co.

(B)	 Apoiar	 as	 atividades	 de	 pesquisa	 e	 produção	 de	
conhecimento.

(C)	 Subsidiar	os	processos	decisórios	nos	diversos	níveis	
de decisão e ação.

(D)	 Contribuir	para	monitorar	e	avaliar	as	intervenções	e	
seus resultados e impactos.

(E)	 Facilitar	o	planejamento,	a	supervisão	e	o	controle	de	
ações	e	serviços.

QUeSTÕeS eSPecÍFicAS - QUeSTÕeS 26 A 50

QUESTÃO 26 ����������������������

Segundo a NR 4, o dimensionamento dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho vincula-se à

(A)	 número	 total	 de	 empregados	 do	 estabelecimento	 e	 	 ao	
numero total de Engenheiros de Segurança do Trabalho.

(B)	 grau	de	risco	da	atividade	principal	e	ao	número	total	
de	 profissionais	 especializados	 em	 Engenharia	 de	
Segurança e em Medicina do Trabalho.

(C)	 número	total	de	empregados	da	empresa	e	ao	risco	da	
atividade principal.

(D)	 grau	de	risco	da	atividade	principal	e	ao	número	total	
de empregados do estabelecimento.

(E)	 quantidade de acidentes no trabalho durante um ano.

QUESTÃO 27 ����������������������
De acordo com a NR 4, 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. Sobre 
este aspecto, assinale a alternativa incorreta.

(A)	 As	empresas,	que	optarem	pelo	serviço	único	de	engenharia	
e	 medicina,	 ficam	 obrigadas	 a	 elaborar	 e	 submeter	 à	
aprovação da Secretaria de Segurança e Medicina do 
Trabalho,	até	o	dia	31	de	dezembro,	um	programa	bienal	de	
segurança e medicina do trabalho a ser desenvolvido.

(B)	 As	 empresas	 que	 possuam	mais	 de	 50%	 (cinquenta	
por	cento)	de	seus	empregados,	em	estabelecimentos	
ou setor com atividade cuja gradação de risco seja 
de grau superior ao da atividade principal, deverão 
dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho, em função 
do maior grau de risco. 

(C)	 A	 empresa	 poderá	 constituir	 Serviço	 Especializado	
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho 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 5.000 
(cinco	 mil	 metros),	 dimensionando-o	 em	 função	 do	
total de empregados e do risco.

(D)	 As	empresas	enquadradas	no	grau	de	risco	1,		obrigadas	
a constituir Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, e que possuam 
outros serviços de medicina e engenharia poderão 
integrar estes serviços com os Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 
constituindo um serviço único de engenharia e medicina.

(E)	 Para	fins	de	dimensionamento,	os	canteiros	de	obras	
e	 as	 frentes	 de	 trabalho	 com	 menos	 de	 1	 (um)	 mil	
empregados e situados no mesmo estado, território 
ou	 Distrito	 Federal,	 não	 serão	 considerados	 como	
estabelecimentos, mas como integrantes da empresa 
de engenharia principal responsável, a quem caberá 
organizar os Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho.

QUESTÃO 28 ����������������������

Entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes 
dos processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa ou 
combinação dessas, e que por suas características físicas, químicas 
ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos, 
como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, 
poeiras, borras, substâncias lixiviadas; e aqueles gerados em 
equipamentos	e	instalações	de	controle	de	poluição,	bem	como	
demais	 efluentes	 líquidos	 e	 emissões	 gasosas	 contaminantes	
atmosféricos. Sobre o tema, julgue os itens a seguir.

I - Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade 
e periculosidade devem ser dispostos com o 
conhecimento, aquiescência e auxílio de entidades 
especializadas/públicas e no campo de sua competência.

II - Os resíduos líquidos e sólidos, produzidos por processos 
e	 operações	 industriais,	 devem	 ser	 adequadamente	
coletados, acondicionados, armazenados, transportados, 
tratados	e	encaminhados	à	adequada	disposição	final	pela	
empresa.

III - Os resíduos industriais devem ter destino adequado 
sendo proibido o lançamento ou a liberação no ambiente 
de trabalho, de quaisquer contaminantes que possam 
comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores.

IV - Os resíduos de risco biológico devem ser dispostos, 
conforme	legislação	específica	da	Comissão	Nacional	
de Energia	Nuclear	–	CNEN.

O número de itens certos é igual a
(A)	0.	 (B)	1.	 (C)	2.	 (D)	3.	 (E)	4.
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QUESTÃO 29 ����������������������
O exercício de trabalho	 em	 condições	 de	 insalubridade,	
de grau mínimo, assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional percentual, calculado sobre o salário mínimo da 
região. O valor deste percentual é 

(A)	 5%.
(B)	 10%.
(C)	 15%.
(D)	 20%.
(E)	 40%.

QUESTÃO 30 ����������������������

De acordo com	a	NR	13,	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego,	
caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e 
acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando 
qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e 
equipamentos similares, utilizados em unidades de processo. 
A	NR	14	dispõe	sobre	fornos.	Sobre	os	temas	caldeira	e	fornos,	
assinale a alternativa incorreta.

(A)	 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 evitar retrocesso da chama.

(B)	 Pressão	Máxima	de	Trabalho	Permitida	-	PMTP	ou	Pressão	
Máxima de Trabalho Admissível - PMTA é o maior 
valor de pressão compatível com o código de projeto, 
a	 resistência	 dos	materiais	 utilizados,	 as	 dimensões	 do	
equipamento e seus parâmetros operacionais.

(C)	 Quando	 a	 caldeira	 estiver	 instalada	 em	 ambiente	
fechado, a “Casa de Caldeiras” deve, entre outros 
requisitos constituir prédio separado, construído 
de material resistente ao fogo, podendo ter apenas 
uma	 parede	 adjacente	 a	 outras	 instalações	 do	
estabelecimento. Porém, com as outras paredes 
afastadas	 de,	 no	 máximo,	 3	 (três)	 metros	 de	 outras	
instalações,	 do	 limite	 de	 propriedade	 de	 terceiros,	
do limite com as vias públicas e de depósitos de 
combustíveis, excetuando-se reservatórios para partida 
com	até	2.000	(dois	mil)	litros	de	capacidade.

(D)	 O	 pré-requisito	 mínimo	 para	 participação	 como	
aluno, no “Treinamento de Segurança na Operação 
de Caldeiras” é o atestado de conclusão do ensino 
fundamental	(antigo	primeiro	grau).

(E)	 As	 caldeiras	 de	 qualquer	 estabelecimento	 devem	 ser	
instaladas	em	“Casa	de	Caldeiras”	ou	em	local	específico	
para	tal	fim,	denominado “Área de Caldeiras”.

 

QUESTÃO 31 ����������������������
Em relação à instalação de caldeiras, em ambiente aberto, 
qual deverá ser o afastamento mínimo da “Área de 
Caldeiras”	de	outras	instalações	do	estabelecimento?

(A)	 3	m.
(B)	 7	m.
(C)	 10	m.
(D)	 50	m.
(E)	 70 m.

QUESTÃO 32 ���������������
“São considerados agentes químicos as substâncias, 
compostos ou produtos que possam penetrar no organismo 
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, 
neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade 
de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo 
organismo	através	da	pele	ou	por	ingestão.”(*)
Dentre os principais tipos de agentes químicos que atuam 
sobre o organismo humano, causando problemas de saúde, 
assinale a alternativa que corresponde à poeira proveniente 
da sílica.

(A)	 Poeiras	incômodas.
(B)	 Poeiras	alcalinas.
(C)	 Poeiras	vegetais.
(D)	 Poeiras	minerais.
(E)	 Fumos metálicos.

(*)	Fonte:	NR	9	–	Programa	de	Prevenção	de	Riscos	Ambientais

QUESTÃO 33 ����������������������

São considerados agentes físicos as diversas formas de energia, 
a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como

(A)	 ruídos	e	vibrações.	
(B)	 chumbo	e	manganês.
(C)	 bacilos	e	bactérias.
(D)	 trabalho	físico	pesado	e	posturas	incorretas.
(E)	 protozoários e parasitas.

QUESTÃO 34 ����������������������

Na ocorrência do acidente de trabalho, o empregado deve 
levar o fato ao conhecimento da empresa. Esta, por sua vez, 
deve comunicar o fato à Previdência Social por meio de

(A)	 PT.
(B)	 PP.
(C)	 CAT.
(D)	 ART.
(E)	 boletim de ocorrência.



concurso público 1/2012 - EbsErH/sEdE 121 - engenheiro De SegUrAnÇA Do TrABALho pAG 10/13

QUESTÃO 35 ����������������������

Deverá ser mantido, pelo empregador ou instituição, um 
registro de dados, estruturado de forma a constituir um 
histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do 
PPRA. Tais dados deverão ser mantidos por um período 
mínimo de 

(A)	 um	ano.
(B)	 dois	anos.
(C)	 cinco	anos.
(D)	 dez	anos.
(E)	 vinte	anos.
 

QUESTÃO 36 ����������������������

É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, do 
empregado eleito para cargo de direção de CIPA, desde o 
registro de sua candidatura até

(A)	 um	ano	após	o	início	do	mandato.
(B)	 um	ano	após	o	final	do	mandato.
(C)	 cinco	anos	após	o	registro	da	candidatura.
(D)	 dois	anos	após	o	final	do	mandato.
(E)	 três	anos	após	o		início	do	mandato.

QUESTÃO 37 ����������������������
Cabe ao empregador, quanto ao Equipamento de Proteção 
Individual,

(A)	 responsabilizar-se	pela	guarda	e	conservação.
(B)	 utilizar	apenas	para	a	finalidade	a	que	se	destina.
(C)	 responsabilizar-se	 pela	 higienização	 e	 manutenção	

periódica.
(D)	 fazer	o	uso	adequado.
(E)	 não	registrar	o	seu	fornecimento	ao	trabalhador.

QUESTÃO 38 ����������������������
Sobre o fabricante nacional ou importador de EPI, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 É	 facultado	 o	 cadastramento,	 junto	 ao	 órgão	 nacional	
competente, em matéria de segurança e saúde no trabalho.

(B)	 O	 fabricante	 nacional	 ou	 importador	 deve	 substituir	
imediatamente	o	EPI,	quando	danificado	ou	extraviado	
em uso.

(C)	 O	 fabricante	 nacional	 ou	 importador	 de	 EPI	 deve	
orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, 
guarda e conservação do equipamento.

(D)	 O	 fabricante	 nacional	 ou	 importador	 de	 EPI	 deve	
solicitar a emissão do CA.

(E)	 O	 fabricante	 nacional	 ou	 importador	 de	 EPI	 deve	
exigir o uso adequado do equipamento.

QUESTÃO 39 ����������������������
A empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação de cada 
item	 notificado	 pela	 fiscalização	 competente,	 a	 contar	 da	
data	de	emissão	da	notificação,	no	prazo	máximo	de	

(A)	 30	dias.
(B)	 10	dias.
(C)	 7	dias.
(D)	 5	dias.
(E)	 2	dias.

QUESTÃO 40 ����������������������

No caso de acidente de trabalho, a empresa deve comunicar 
o INSS no prazo máximo de

(A)	 15	dias.
(B)	 7	dias.
(C)	 3	dias.
(D)	 48	horas.
(E)	 24	horas.

QUESTÃO 41 ����������������������

Considerando	 que	 a	 NR	 16	 dispõe	 sobre	 atividades	 e	
operações	perigosas,	assinale	a	alternativa	incorreta.

(A)	 O	 exercício	 de	 trabalho,	 em	 condições	 de	
periculosidade, assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional	de	30%	(trinta	por	cento),	incidente	sobre	o	
salário,	sem	os	acréscimos	resultantes	de	gratificações,	
prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(B)	 As	operações	de	transporte	de	inflamáveis	líquidos	ou	
gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, 
são	 consideradas	 em	 condições	 de	 periculosidade,	
exclusão para o transporte em pequenas quantidades, 
até	 o	 limite	 de	 100	 (cem)	 litros	 para	 os	 inflamáveis	
líquidos	e	135	(cento	e	 trinta	e	cinco)	quilos	para	os	
inflamáveis	gasosos	liquefeitos.

(C)	 São	 consideradas	 atividades	 ou	 operações	 perigosas,	
as executadas com explosivos sujeitos à degradação 
química ou autocatalítica e à ação de agentes exteriores, 
tais	 como,	 calor,	 umidade,	 faíscas,	 fogo,	 fenômenos	
sísmicos, choque e atritos.

(D)	 O	 empregado	 poderá	 optar	 pelo	 adicional	 de	
insalubridade que porventura lhe seja devido.

(E)	 É	facultado	às	empresas	e	aos	sindicatos,	das	categorias	
profissionais	 interessadas,	 requererem	 ao	 Ministério	
do Trabalho, mediante as Delegacias Regionais do 
Trabalho, a realização de perícia, em estabelecimento 
ou setor da empresa, com o objetivo de caracterizar e 
classificar	ou	determinar	atividade	perigosa.
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QUESTÃO 42 ����������������������

A NR 07 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições	que	admitam	trabalhadores	como	empregados,	
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
- PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da 
saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Sobre o tema, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Esta	NR	estabelece os parâmetros máximos e diretrizes 
gerais a serem observados na execução do PCMSO, 
podendo os mesmos serem ampliados mediante 
negociação coletiva de trabalho.

(B)	 Ficam	 desobrigadas	 de	 indicar	médico	 coordenador,	
as	empresas	de	grau	de	risco	1	e	2,		com	até	10	(dez)	
empregados	e	aquelas	de	grau	de	risco	3	e	4,	com	até	
25	(vinte	e	cinco)	empregados.

(C)	 Todo	 estabelecimento	 deverá	 estar	 equipado	 com	
material necessário à prestação dos primeiros socorros, 
considerando-se as características da atividade 
desenvolvida e, além disso, manter esse material 
guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa 
treinada	para	esse	fim.

(D)	 O	 serviço	 de	 radiologia	 deve	 possuir	 sala	 com,	 no	
máximo, 25 m², com paredes baritadas ou com 
revestimento de chumbo, com portas blindadas com 
chumbo, com avisos de funcionamento e luz vermelha, 
para aviso de disparo de raios-X.

(E)	 São	considerados	dentro	dos	limites	aceitáveis,	para	efeito	
desta norma técnica de caráter preventivo, os casos cujos 
audiogramas mostram limiares auditivos maiores ou 
iguais a 25 dB(NA),	em	todas	as	frequências	examinadas. 

QUESTÃO 43 ����������������������
Segundo os normativos vigentes, os tempos de exposição, 
aos níveis de ruído, não devem exceder os limites de 
tolerância	 prefixados.	 Qual	 é	 a	 máxima	 exposição	 diária	
permissível para o nível de ruído de 100 DB? 

(A)	 8	horas.
(B)	 6	horas.
(C)	 4	horas.
(D)	 3	horas.
(E)	 1	hora.

QUESTÃO 44 ����������������������

Todas as empresas	devem	possuir	saídas	suficientes	para	a	
rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio. 
Qual deve ser a largura mínima das saídas de emergência?

(A)	 60	cm.
(B)	 80	cm.
(C)	 1,8	m.
(D)	 1,6	m.
(E)	 1,2 m.

QUESTÃO 45 ����������������������

De acordo com a NR 26, devem ser adotadas cores para 
segurança	em	estabelecimentos	ou	locais	de	trabalho,	a	fim	
de indicar e advertir, acerca dos riscos existentes. Sobre este 
aspecto, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	utilização	de	cores	não	dispensa	o	emprego	de	outras	
formas de prevenção de acidentes.

(B)	 A	 cor	 cinza	 claro	 deverá	 ser	 usada	 para	 identificar	
eletrodutos. 

(C)	 A	 cor	 cinza	 escuro	 deverá	 ser	 usada	 para	 identificar	
canalizações	em	vácuo.

(D)	 A	 cor	 lilás	 deverá	 ser	 usado	 para	 indicar	 os	 perigos	
provenientes	 das	 radiações	 eletromagnéticas	
penetrantes de partículas nucleares.

(E)	 A	 cor	 púrpura	 deverá	 ser	 usada	 para	 indicar	
canalizações	que	 contenham	álcalis.	As	 refinarias	de	
petróleo	poderão	utilizar	a	cor	lilás	para	a	identificação	
de	lubrificantes.		

 

QUESTÃO 46 ����������������������

Sobre os princípios básicos de probabilidades, assinale a 
alternativa incorreta. 

(A)	 Se	Ac	é	um	evento	complementar,	então	P(A)	+	P(Ac)	=	1.		
(B)	 Se	S	é	o	espaço	amostral,	então	P(S)	=	1.
(C)	 Se	E	é	um	evento	qualquer,	então	0	<	P(E)	<	1.
(D)	 Se	E1 e E2 são eventos mutuamente excludentes, então 

P(E1  E2)	=	1.
(E)	 A	probabilidade	do	evento	complementar	é	 igual	a	1	

menos a probabilidade do evento.

QUESTÃO 47 ����������������������

Dado	o	conjunto	{5,70;	8,30;	11,01;	14,70;	19,32},	a	soma	
dos desvios dos dados (x1; x2; x3; x4; x5)	em	relação	à	média	
( ),	isto	é,	∑(  - )		é

(A)	 0.
(B)	 1,75.
(C)	 3,5.
(D)	 5,2.
(E)	 12.
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QUESTÃO 48 ����������������������

Em um ambiente de trabalho, foi observado, pelo gestor, 
que o mobiliário estava antigo e que os trabalhadores não 
apresentavam o posicionamento correto para a realização 
do trabalho, inclusive, no setor de cargas. Para realizar 
as mudanças e melhoramentos necessários, utilizou-se 
como	fonte	de	pesquisa,	a	Norma	Regulamentadora	(NR),	
responsável pela regulamentação ergométrica da saúde do 
trabalhador. A NR consultada, para a correta solução do 
problema, foi a  

(A)	 	7.
(B)	 	9.
(C)	 12.
(D)	 17.
(E)	 32.
 

QUESTÃO 49 ����������������������

Em relação ao mobiliário, ao ser realizada a troca dos 
assentos dos funcionários, da área administrativa de uma 
empresa, foram observados alguns aspectos da norma 
regulamentadora. Assinale a alternativa que apresenta um 
item, que não pode constar no mobiliário, de acordo com a 
Norma Reguladora.

(A)	 Altura	ajustável	à	altura	do	trabalhador.
(B)	 Altura	ajustável	à	natureza	da	função	exercida.
(C)	 Borda	frontal	quadrada.
(D)	 Características	de	pouca	ou	nenhuma	conformação,	na	

base do assento.
(E)	 Encosto	com	forma	levemente	adaptada	ao	corpo,	para	

proteção da região lombar.

 

QUESTÃO 50 ������������
No processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se o 
uso de esteiras-rolantes, dadas ou empilhadeiras. Quando 
não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-
se o processo manual, mediante a utilização de escada 
removível de madeira, com determinadas características. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das 
características, que deve ser apresentada pela escada.

(A)	 Lance	único	de	degraus	com	acesso	a	um	patamar	final.
(B)	 Largura	 mínima	 de	 70	 cm	 (setenta	 centímetros),	

com	o	patamar	 	apresentando	as	dimensões	mínimas	
de	0,70m	x	1,00m	(um	metro	x	um	metro)	e	a	altura	
máxima,	em	relação	ao	solo,	de	3,00m	(três	metros).

(C)	 Não	 precisa	 possuir,	 lateralmente,	 um	 corrimão	 ou	
guarda-corpo	na	altura	de	1,00	m	(um	metro),	em	toda	
a extensão.

(D)	 Não	deverá	ser	reforçada,	lateral	e	verticalmente,	por	
meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure 
sua estabilidade.

(E)	 Deverá	 ser	 guardada	 proporção	 conveniente,	 entre	 o	
piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho 
ter	altura	superior	a	0,10	m	(dez	centímetros),	nem	o	
piso	largura	inferior	a	0,15	m	(quinze	centímetros).

rAScUnho


