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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 
 
No fragmento, extraído do conto Noites bancas, de Dostoiévski, há uma palavra que foi suprimida. Leia-o 
atentamente para fazer a questão seguinte: 
 

“Num instante tinha percebido tudo, a espertalhona! 
Pôs-se muito falante e alegre, e até vulgar. Agarrou-se ao meu braço, ria, falava, esforçava-se 
________________ eu também me risse, e qualquer palavra minha mais comovida arrancava-lhe logo uma 
grande e sonora gargalhada... Comecei a sentir-me um tanto aborrecido e ela então começou a coquetear 
comigo.” (Dostoiévski, Fiódor. Noites brancas. Porto Alegra: L&PM, 2012, pp. 70, 71).  
 
A palavra que foi omitida do fragmento e o sentido dela são 
A) porque – motivo  
B) porquê – causa  
C) por que – finalidade  
D) por quê – conclusão 
E) porque – concessão 
 
 

QUESTÃO 02 
 
Observe que o verbo foi empregado de acordo com a norma culta em: “Ele apenas preferia, como todos 
nós, seu conforto ao dos outros”.  
A opção cuja regência verbal NÃO está de acordo com a língua padrão é: 
 

A) O professor procedeu à prova. 
B) Pagou à secretaria tudo o que devia. 
C) Esqueci-me de lhe avisar que não poderia vir hoje.  
D) Gostaria de assistir a peça O Navio Fantasma em Belém.  
E) Aspiro a uma vaga de medicina. 
 
QUESTÃO 03 
Observe a seguinte charge: 

 
 Fonte: site: http://muitasrisadinhas.blogspot.com.br/p/charges.html, em 23/09/2013. 

 
A ideia contida na oração subordinada “Se a polícia parar”, empregada na charge, é a mesma que está 
destacada em: 
 
A) Ele receberá a paga, desde que faça todo o trabalho.  
B) É conveniente que ele regresse logo. 
C) Fui informada deque ele regressaria. 
D) Todos aguardavam que ele regressasse. 
E) Pouco nos interessa se ele vai regressar. 
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QUESTÃO 04  
 

Leia o excerto:  
 

“A súplica de Jó – ‘Ensinai-me, e eu me calarei; e fazei-me entender em que errei... Por que fizeste de mim 
um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?’ (Jó 6: 24; 7: 20) – esperou em vão pela resposta 
divina. Isso já era imaginado por Jó: ‘Na verdade sei que assim é; porque, como se justificaria o homem 
para com Deus? Se quiser contender com Ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder... Porque, 
ainda que eu fosse justo, não lhe responderia... A coisa é esta; por isso eu digo que Ele consome ao 
perfeito e ao ímpio”. (Bauman, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 78). 
 

As ideias contidas no excerto culminam com as palavras “Ele consome ao perfeito e ao ímpio” e podem ser 
interpretadas como: 
 

A) Aquele que se diz correto assim como o irreverente serão punidos por Ele, assim como o ímpio Jó. 
B) Ele não discrimina nem uns nem outros, negros ou brancos. 
C) Ele não tem nenhum critério para mortificar suas criaturas. 
D) Nem todos responderem por seus atos mais vis, sejam bons ou maus. 
E) Não nos é possível entendermos os desígnios de Deus. 
  
 

QUESTÃO 05 
 

“(...) Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Ilitch fizera de modo tão brilhante mil vezes 
ao lidar com as pessoas no Tribunal. O médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfante por sobre 
os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Ilitch concluiu que as coisas não estavam bem, 
mas que para o médico e provavelmente para todas as outras pessoas isso não faria a menor diferença, 
enquanto para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão foi dolorosa, despertando-lhe um grande 
sentimento de autopiedade, e de amargura em relação ao médico que não se importava nem um pouco 
com uma questão tão importante. 
Mas não disse nada, levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro: 
– Nós, os doentes, sem dúvida fazemos muitas vezes perguntas inadequadas. Mas, diga-me, de modo 
geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não? 
O médico olhou-o severamente por cima do monóculo, como se dissesse: “Pedimos ao réu que se atenha a 
responder o que lhe foi perguntado ou serei obrigado a fazer com que o retirem da sala”. 
(Tolstoi, Leon. A morte de Ivan Ilitch. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 48). 
 

Mesmo não tendo lido toda a narrativa, podemos inferir, a respeito do que sofre a personagem Ivan Ilitch, 
que o trecho do conto pretende criticar, sobretudo: 
 

A) a falta de entendimento que há entre médico e paciente. 
B) o egoísmo existente entre as pessoas de status social diferente. 
C) a insensibilidade humana.  
D) a intolerância que os médicos geralmente apresentam sobre seus pacientes.  
E) a indiferença do ser humano em relação às pessoas que têm uma doença grave.  
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 

Quanto às principais características dos navegadores de internet mais utilizados atualmente, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I – Assim como o Mozilla Firefox e Internet Explorer, o Google Chrome também é um navegador de internet. 
II – Oferecem a opções de salvar dados de formulários, possibilitando uma economia de tempo no processo 
de preenchimento desses formulários.  
III – Não oferecem ferramentas para impedir que páginas suspeitas sejam abertas e nem avisam o usuário 
caso ele deseje continuar no endereço digitado. 
IV – Não possuem bloqueadores de janelas pop-up, o que fazem com que janelas indesejadas apareçam 
sem o consentimento do usuário. 
V - Possuem a opção de limpar o histórico de navegação realizada na internet, propiciando maior 
privacidade ao usuário.  
 

A) Somente as afirmativas I e II. 
B) Somente as afirmativas II e IV. 
C) Somente as afirmativas III e IV. 
D) Somente as afirmativas I, II e V. 
E) Somente as afirmativas III, IV e V. 
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QUESTÃO 07 
 
Quanto aos dispositivos de armazenamento de dados, é CORRETO afirmar: 
 
A) Os CDs, por possuírem maior portabilidade e praticidade que os pen drives, são mais adequados que 

estes dispositivos de memória flash, no que concerne ao uso nos processos de gravação rápida e 
temporária de arquivos e documentos. 

B) Os pen drives são conhecidos como dispositivo de memória primária de alta volatilidade.  
C) Se um disco rígido (HD) possui capacidade de armazenamento de 1 terabyte então podemos dizer que 

ele não pode armazenar mais do que 1.000 (mil) megabytes de dados. 
D) Para conectar um disco rígido externo (HD externo) a um computador, é necessário que o computador 

disponha de uma porta USB, para a troca de dados entre o computador e o HD externo, e uma interface 
de alimentação elétrica, conhecida como HDMI, que servirá de fonte de energia elétrica para o 
funcionamento do HD externo.    

E) Um disco rígido (HD) de 1 terabyte possui maior capacidade de armazenamento de dados que um 
disco rígido de 500 gigabytes. 

 
QUESTÃO 08 
 
Considere a figura a seguir, que apresenta o “Windows Explorer” do MS-Windows 7, e a ação de selecionar 
um conjunto de arquivos em uma pasta. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta a combinação 
CORRETA, do uso do teclado e do mouse, para realizar a seleção somente dos arquivos Arq01.docx, 
Arq04.docx e Arq06.xlsx, conforme apresentado na referida figura. 
 

 
 
A) Manter a tecla CRTL pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
B) Manter a tecla SHIFT pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
C) Manter a tecla ENTER pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
D) Manter a tecla SHIFT, clicar sobre o primeiro arquivo (Arq01.docx) e, em seguida, clicar sobre o último 

arquivo a ser selecionado (Arq06.docx). 
E) Clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados e, em seguida, pressionar a tecla ALT. 
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QUESTÃO 09 
 
Os atalhos de teclado (ou teclas de atalhos) representam um importante mecanismo para tornar mais ágil o 
trabalho de formatação de documentos no Microsoft Word 2010. Nesse sentido, e considerando a 
necessidade de alternar as letras entre minúsculas e maiúsculas de um determinado texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + M. 
B) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + F4. 
C) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado ALT + F4. 
D) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o 

texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + F3. 
E) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + M. 
 
QUESTÃO 10 
 
Considere a planilha, apresentada a seguir, construída utilizando o MS-Excel 2010. Considere, ainda, que o 
valor do imposto do produto arroz, apresentado na célula C4, é calculado multiplicando-se o valor do arroz 
(célula B4) pelo o percentual do imposto (célula D2). Deseja-se copiar a fórmula da célula C4 e colar nas 
células C5, C6 e C7, com objetivo de calcular corretamente os valores dos impostos dos demais produtos 
(feijão, açúcar e farinha). Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o modo CORRETO que a 
fórmula de cálculo do imposto deve ser incluída na célula que vai ser copiada (célula C4). 
 

 
 
A) =B4*D2 
B) =$B4*D2 
C) =B4*$D$2  
D) =$B$4*$D$2 
E) =(B4*D2)/100 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 11 
 

A Lei 8112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. No capítulo II – DAS VANTAGENS, art. 49, é citado que além do vencimento, 
poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenização, gratificações e adicionais, 
observando-se no parágrafo primeiro que: 
 

A) As gratificações, indenizações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. 
B) Os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei. 
C) Os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, com restrições legais. 
D) As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. 
E) As gratificações e os adicionais não poderão ser acumulados para efeito de ascensão. 
 
QUESTÃO 12 
 

A sua repartição pública projeta a instalação de um monumento comemorativo de seus 50 anos de 
existência. Para tanto, está instituindo um prêmio ao vencedor do projeto artístico, definindo critérios em 
Edital Público. A modalidade da licitação para efetivação da obra será, então: 
 

A)  Concorrência. 
B) Tomada de preços. 
C) Convite. 
D) Concurso. 
E) Leilão. 
 
QUESTÃO 13 
 

A Lei 9784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, ao referir-se no Art. 2º, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência, está reforçando a existência de princípios: 
 

A) Explícitos e implícitos. 
B) Estruturais e implícitos. 
C) Normativos e avaliativos. 
D) Básicos e essenciais. 
E) Prescritivos e normativos. 
 
QUESTÃO 14 
 

Quando a Lei nº 9784, de 29.01.1999, em seu Cap. I, das Disposições Gerais, no Art. 2º considera para fim 
desta lei, considera autoridade e servidor ou agente público, dotado de poder de decisão, reforça no 
ambiente da Administração Pública: 
A) Estrutura Interna. 
B) Liderança participativa. 
C) Autoridade de linha. 
D) Comunicação vertical. 
E) Regimento organizacional. 
 
QUESTÃO 15 
 

A criação do ambiente organizacional pode ser definida como a capacidade que uma instituição tem de criar 
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos serviços e sistemas. Dentre os 
princípios que constituem a Administração Pública há aquele que nos diz da necessidade da plena 
transparência, do oferecimento de informações que estejam armazenadas em seu banco de dados. É o 
princípio da: 
 

A) Eficiência 
B) Moralidade 
C) Publicidade 
D) Impessoalidade 
E) Legalidade 
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QUESTÃO 16 
 
De acordo com o Art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação escolar compõe-se dos 
seguintes níveis: 
 
A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
B) Educação básica, média e superior. 
C) Educação fundamental, média e superior. 
D) Educação básica e educação superior. 
E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior. 

 
QUESTÃO 17 
 
A Lei que regula o Processo Administrativo, da Administração Pública Federal é: 
 
A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 
C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012. 
D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980. 
E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Pode-se considerar a Administração Pública como:  
 
A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados. 
B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos. 
C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação. 
D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos 

visando ao bem de seus correligionários. 
E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando o bem comum da coletividade. 
 
QUESTÃO 19 

 
São Instituições que compõem a Administração Indireta:  

A) Governo Federal, Estados e Municípios. 
B) Presidência da República e Ministérios. 
C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa. 
E) Estados e Municípios. 

 
QUESTÃO 20 

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre os princípios constitucionais básicos da Administração Pública.  
 
A) Legalidade, Moralidade, Pessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
B) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicação e Eficiência. 
C) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficácia. 
D) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
E) Legalidade, Moralização, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
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ESPECÍFICO 
 

QUESTÃO  21 

De acordo com a Lei nº 8.213/1991 que, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências relativas à Aposentadoria Especial, marque a alternativa ERRADA. 
 

A) A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto 
Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. 

B) O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período 
equivalente ao exigido para a concessão do benefício. 

C) A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante 
formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela 
empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho 
expedido por técnico de segurança do trabalho, médico ou engenheiro nos termos da legislação 
trabalhista. 

D) O laudo técnico de condições ambientais do trabalho deverá constar informação sobre a existência de 
tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de 
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.   

E) A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades 
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia 
autêntica desse documento. 

 

QUESTÃO  22 

A figura abaixo corresponde à representação gráfica dos Elementos do Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde no Trabalho com base na OHSAS 18.001; quanto à OHSAS pode-se afirmar: 

  
 
 

A) Faz parte do planejamento o estabelecimento de procedimento para identificar e ter acesso à 
legislação e a outros requisitos de SSO que lhe são aplicáveis. 

B) A política de segurança deve ser aprovada por todos os funcionários e divulgada a todos os clientes 
externos. 

C) A auditoria não pode fazer parte da “verificação e ação corretiva”, pois deve ser exclusivamente 
realizada por um organismo certificador para fornecer o certificado à empresa. 

D) É finalidade da “análise crítica da direção” o estabelecimento de programa(s) de gestão da SSO que 
incluam a documentação para a atribuição de responsabilidade e autoridade em cada função e nível 
pertinente da organização, visando atingir os objetivos, e os meios e o prazo dentro do qual os objetivos 
devem ser atingidos. 

E) Faz parte da implementação e operação o estabelecimento de procedimentos para definir 
responsabilidade e autoridade para tratar e investigar acidentes, incidentes e não-conformidades. 
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QUESTÃO  23 

Quanto às atribuições da CIPA, a afirmação a seguir que está em DESACORDO com a NR 5 é: 

 

A) Fiscalizar a qualidade do EPI (Equipamento de Proteção Individual).  
B) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior 

número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.  
C) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem 

como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. 
D) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando à identificação de 

situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. 
E) Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde 

considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. 
 
QUESTÃO  24 

A NR 7 traz em seu pleito algumas recomendações sobre o PCMSO. Este se refere ao Programa de 
Controle Medico de Saúde Ocupacional e possui como objetivo a promoção e preservação da saúde dos 
trabalhadores. Quanto à NR 07 identifica-se como VERDADE: 
 
A) Os exames médicos obrigatórios do PCMSO referem-se apenas: admissional; periódico e demissional.  
B) Pode-se afirmar que há exames específicos por agentes enquadrados no quadro I - PARÂMETROS 

PARA CONTROLE da NR 07 incluem agentes químicos, físicos, biológicos ergonômicos e de acidentes. 
C) Compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, além de 

custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. 
D) Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as 

conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará 
sob a responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO. Estes deverão ser mantidos por período 
mínimo de 05 (cinco) anos após o desligamento do trabalhador. 

E) O ASO deverá conter, entre outros itens, o registro de todos os exames complementares realizados, a 
data e hora do exame; para posterior emissão de LTCAT quando necessário. 

 
QUESTÃO  25 

De acordo com a Lei nº 6.514/1977, que altera o Capítulo V do Titulo II da CLT, relativo à Segurança e 
Medicina do Trabalho, marque a alternativa ERRADA. 
 
A) A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: I - com a adoção de medidas que conservem 

o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; e, II - com a utilização de equipamentos de 
proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de 
tolerância. 

B) Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com 
os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. 

C) Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 (três) metros de pé-direito, assim considerada a altura 
livre do piso ao teto. Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas às condições de iluminação 
e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao controle do 
órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. 

D) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, equipamento de proteção individual adequado 
ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 
empregados. O fornecimento deste equipamento de proteção individual deve ser descontado do 
salário dos empregados. 

E) Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de 
evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. 
Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para 
serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. 
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QUESTÃO  26 

A engenharia de segurança do trabalho refere-se a um conjunto de procedimentos a luz de normas e leis. 
No que se refere à legislação é possível AFIRMAR: 
 
A) A lei 7.410/85 dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança 

do Trabalho, e afirma no Art. 1º “o exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho 
será permitido exclusivamente: I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de 
curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País em que fez 
a graduação, em nível de pós-graduação”. 

B) A lei n° 8.213, de 24 de Julho de 1991 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
na Subseção IV “Da Aposentadoria Especial” coloca em seu art. 57 que a aposentadoria especial será 
devida, uma vez cumprida à carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze) anos apenas. 
Ainda observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 80% 
(oitenta por cento) do salário-de-benefício.  

C) Para aposentadoria especial na Subseção IV da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, o inciso 5° do 
artigo 57 coloca que o tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham 
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva 
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer 
benefício. 

D) De acordo com o Decreto 3.048/1999 - Aprova o Regulamento da Previdência Social no Art. 9º que se 
refere aos segurados obrigatórios da previdência social; considera como trabalhadores avulsos o 
trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, 
vigilância de embarcação e bloco e os que trabalham com mercadorias (estivador, amarrador, 
carregamento de areia, de pedras, de seixo...). 

E) Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010 que dispõe sobre a administração de informações dos 
segurados, o reconhecimento, a manutenção e a revisão de direitos dos beneficiários da Previdência 
Social e disciplina o processo administrativo previdenciário no âmbito do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS coloca na Subseção II sobre o trabalhador avulso em seu Art. 81. “O período de atividade 
do trabalhador avulso, depende somente do sindicato, somente será reconhecido desde que preste 
serviço de natureza rural sem vínculo empregatício a diversas empresas, sem a intermediação 
obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra”. 

 

QUESTÃO  27 

O SESMT refere-se aos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM 
MEDICINA DO TRABALHO e tem como objetivo promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador 
no local de trabalho. No que se refere ao SESMT, pode-se AFIRMAR:  
 

I. Todas as medidas de controle prescritas no PPRA (documento-base) e adotadas pela empresa, 
apresentam algum resultado e, anualmente, devem ser avaliadas. A NR-4 estabelece a necessidade de, 
até o dia 31 de janeiro, serem apresentados os quadros III (acidente com vítima: verificam-se índices de 
gravidade, índice relativo, taxa de frequência), IV (doença ocupacionais), V (doenças profissionais) e VI 
(insalubridade), devidamente preenchidos e assinados pelo responsável indicado pelo empregador.  

II. A empresa poderá constituir SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos 
pertencentes a ela, desde que haja sazonalidade comprovada e a distância a ser percorrida entre aquele 
em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 8 (oito) mil metros, dimensionando-o 
em função do total de empregados e do risco. 

III. O dimensionamento do SESMT deverá ser em função do maior grau de risco, quando as empresas 
possuírem mais de 50 (cinquenta) por cento de seus empregados em estabelecimentos ou setores com 
atividade cuja gradação de risco for de grau superior ao da atividade principal.  

IV. As empresas que exercem suas atividades em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando-se 
por base a média aritmética dos empregados próprios e dos trabalhadores das empresas contratadas, 
que desenvolveram suas atividades no estabelecimento no ano civil anterior. 

 

A) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
B) As alternativas I, II e III estão corretas 
C) As alternativas II, III e IV estão corretas 
D) As alternativas I e IV estão corretas 
E) As alternativas II e IV estão corretas 
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QUESTÃO  28 

 
Um determinado profissional está exposto ao ruído contínuo de 91 dB(A) de acordo com o anexo N.º 1 da 
NR 15, a exposição diária máxima permissível para este nível de pressão sonora é de: 
 
A) 1 hora. 
B) 2 horas. 
C) 2 horas e 30 minutos. 
D) 3 horas. 
E) 3 horas e 30 minutos. 

 
QUESTÃO  29 
 

No que se refere à CIPA, pode-se AFIRMAR: 
 
A) É obrigatória a composição de suplente na organização da CIPA, caso contrário, deve-se cancelar a 

eleição e num prazo de 5 dias comunicar o sindicato e organizar outro processo eleitoral. 
B) Quando a empresa não atingir o número de empregados para compor a CIPA esta deverá promover 

uma eleição para escolha do designado da CIPA que terá estabilidade de um ano. 
C) O presidente da CIPA é escolhido pelo empregador e o vice-presidente é o mais votado na eleição com 

a devida aprovação do SESMT 
D) Toda documentação referente ao processo eleitoral da CIPA deve ser encaminhada no prazo de 05 dias 

ao sindicato sob pena de auto de infração do TEM 
E) É obrigatória que a votação tenha mais de 50% de empregados, caso contrário, deve-se cancelar 

a apuração dos votos e realizar nova eleição.  
 
QUESTÃO  30 
 

Pode-se AFIRMAR que a ergonomia cognitiva refere-se: 
 

A) às análises que incluam processos de memória e conhecimento 
B) às análises que incluam processos biomecânicos. 
C) às análises que incluam processos fisiológicos. 
D) às análises que incluam antropologia. 
E) às análises que incluam organização dos postos de trabalho 

 
QUESTÃO  31 

Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de 
Instalações Elétricas, contendo, além dos esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas com as 
especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção, ainda deve 
conter no mínimo, EXCETO. 
 
A) Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e 

relacionadas a esta Norma Regulamentadora (NR10) e descrição das medidas de controle existentes.  
B) Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e 

aterramentos elétricos. 
C) Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme 

determina esta NR. 
D) Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e 

dos treinamentos realizados. 
E) Resultados dos testes de isolação térmica realizados em equipamentos de proteção individual e 

coletiva a serem utilizados em serviços em eletricidade.   
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QUESTÃO  32 
 
Ao realizar avaliação de calor em uma empresa foram identificados os seguintes dados IBUTG1 36ºC para 
um tempo de T1 = 35min; IBUTG2 24°C para um tempo de 25min. De acordo com esses dados, o IBUTG 
médio ponderado para uma hora, em °C é igual a:  
 
A) 28  
B) 31  
C) 29  
D) 30  
E) 32 

 
QUESTÃO  33 
 
Se, por motivo de acidente de trabalho, o segurado empregado se afastar do trabalho por mais de 15 dias, 
retornando três anos depois para a mesma função terá direito ao benefício durante o afastamento e a 
estabilidade de: 
 
A) Auxílio doença e 06 meses de estabilidade. 
B) Auxílio acidente e 01 ano de estabilidade. 
C) Auxílio acidente durante 15 dias e auxílio doença no restante do período; 06 meses de estabilidade. 
D) Auxílio doença e 01 ano de estabilidade. 
E) Auxílio acidente durante 15 dias e auxílio doença no restante do período; 01 ano de estabilidade. 

 
QUESTÃO  34 

Em relação às prescrições da NR 7, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional, quanto à 
realização obrigatória dos exames médicos deverá obedecer os prazos e periodicidade estabelecidos, 
analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa CORRETA: 
 

I. No exame médico admissional, deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma suas atividades; 
II. No exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados:  

a) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento 
ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças 
crônicas, os exames deverão ser repetidos: a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do 
médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como 
resultado de negociação coletiva de trabalho; e, a.2) de acordo com a periodicidade especificada no 
Anexo n.º 6 da NR 15, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas;  

b) para os demais trabalhadores: b.1) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 50 
(cinquenta) anos de idade; e, b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 
50 (cinquenta) anos de idade;  

III. No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da 
volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 15 (quinze) dias por motivo 
de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto; 

IV. No exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes da data da 
mudança; 

V. No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde 
que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:   
- 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da 

NR-4;  
- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-4. 

 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas II e III estão erradas. 
E) Somente as afirmativas II, III e V estão erradas. 
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QUESTÃO  35 
 
Em relação ao PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais marque a alternativa ERRADA. 
 
A) 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. Estes dados deverão ser 
mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) anos. 

B) Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar 
no organismo apenas pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 
gases ou vapores. 

C) Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do 
PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento 
de novas metas e prioridades. 

D) Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de 
proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, 
planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas 
outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia: 

a) Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. 
b) Utilização de equipamento de proteção individual – EPI. 
E) Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima 

dos níveis de ação, como é no caso do ruído, para dose superior a 50%. 

 
QUESTÃO  36 

De acordo com a NR 24, em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores água 
potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de 
abastecimento de água, deverão existir bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, proibida sua 
instalação em pias ou lavatórios, e na proporção de 1 (um) bebedouro para cada ____ empregados. 
 
A) 10 (dez). 
B) 20 (vinte). 
C) 30 (trinta). 
D) 40 (quarenta). 
E) 50 (cinquenta). 

 
QUESTÃO  37 
 
Quanto ao EPI, marque a alternativa que NÃO está relacionada com as Responsabilidades do empregado: 
 
A) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 
B) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.  
C) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 
D) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 
E) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
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QUESTÃO  38 
 

Dado o quadro 1 anexo III da NR 15; que estabelece o limite de tolerância para o calor. 
 

 
 

Considere como dados obtidos em uma avaliação de calor Tbn = 26ºC e Tg = 32°C, para um trabalho 
contínuo, com atividade leve. Pode-se afirmar: 
 

A) a atividade é insalubre com IBUTG = 31ºC, grau médio 20% do salário mínimo 
B) a atividade é insalubre com IBUTG = 30,2°C, grau baixo 10% do salário mínimo 
C) a atividade não é insalubre com IBUTG = 27,8ºC 
D) a atividade não é insalubre com IBUTG = 29ºC  
E) a atividade é insalubre com IBUTG = 30,1°C, grau baixo 10% do salário mínimo 
  
QUESTÃO  39 
 

De acordo com a NR 10, subitem 10.5.2, e em regra geral, o estado de instalação desenergizada deve ser 
mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando uma sequencia de 
procedimentos. Baseado no item mencionado desta NR, a sequência CORRETA é: 
 

A)  
1º) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; 
2º) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 3º) remoção da sinalização de impedimento de 
reenergização; 4º) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções 
adicionais; e, 5º) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

B)  
1º) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; 
2º) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 3º) retirada das ferramentas, utensílios e 
equipamentos; 4º) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções 
adicionais; e, 5º) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

C)  
1º) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 2º) remoção da sinalização de impedimento de 
reenergização; 3º) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções 
adicionais; 4º) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de 
reenergização; e, 5º) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

D)  
1º) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 2º) retirada da zona controlada de todos 
os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;  3º) remoção do aterramento 
temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;  4º) remoção da sinalização de 
impedimento de reenergização;  e, 5º) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de 
seccionamento. 

E)  
1º) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 2º) remoção da sinalização de impedimento de 
reenergização; 3º) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de 
reenergização; 4º) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções 
adicionais; e, 5º) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 
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QUESTÃO  40 

De acordo com a Orientação Normativa MPOG Nº2/2010 (Estabelece orientação sobre a concessão dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com Raios-X ou 
substâncias radioativas). A concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e irradiação 
ionizante, bem como a gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas, estabelecidos na 
legislação vigente, são formas de remuneração do risco à saúde dos trabalhadores e tem caráter transitório, 
enquanto durar a exposição. Os adicionais e a gratificação serão calculados sobre o vencimento do cargo 
efetivo dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, marque a 
alternativa CORRETA com relação aos percentuais. 
 
A) 5% (cinco), 10% (dez) ou 20% (vinte por cento), no caso de insalubridade nos graus mínimo, 

médio e máximo, respectivamente. 
B) 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), no caso de insalubridade nos 

graus mínimo, médio e máximo, respectivamente. 
C) 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), no caso do adicional de 

irradiação ionizante. 
D) 30% (trinta por cento), no caso do adicional de periculosidade.  
E) 20% (vinte por cento) no caso da gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas 

 

 




