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CIDADE  DE  PELOTAS 

INSTRUÇÕES  GERAIS 

1 - Este caderno de prova é constituído por 40 (quarenta) questões objetivas. 

2 - A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. 

3 - Para cada questão, são apresentadas 04 (quatro) alternativas (a – b – c – d). 

APENAS UMA delas responde de maneira correta ao enunciado.  

4 - Após conferir os dados, contidos no campo “Identificação do Candidato” no Cartão 

de Resposta, assine no espaço indicado. 

5 - Marque, com caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa, conforme exemplo 

abaixo, no Cartão de Resposta – único documento válido para correção eletrônica. 

a                    c         d 

6 - Em hipótese alguma, haverá substituição do Cartão de Resposta. 

7 - Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

8 - O preenchimento do Cartão de Resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto 

para esta prova, ou seja, 04 (quatro) horas. 

9 - Serão anuladas as questões que tiverem mais de uma alternativa marcada, emendas 

e/ou rasuras. 

10 - O candidato só poderá retirar-se da sala de prova após transcorrida 01 (uma) hora 

do seu início.  

BOA PROVA! 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO– EDITAL 115/2013 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Acerca da segurança dos trabalhadores em espaços confinados, afirmam-se: 

I. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente projetado para ocupação humana 
contínua, a qual possui meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente 

é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 
enriquecimento de oxigênio. 

II. Como medida técnica de prevenção, deve-se identificar, isolar e sinalizar os espaços 
confinados para evitar a entrada de pessoas autorizadas. 

III. A permissão de entrada e trabalho é válida somente para cada entrada. 

IV. Uma das funções do vigia, é manter continuamente a contagem precisa do número 

de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao 
término da atividade. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I e II apenas. 

b) III e IV apenas. 

c) III apenas. 

d) I, II, III e IV. 

2. No que diz respeito quando o trabalho envolve atividades em altura temos as seguintes 

afirmativas: 

I. É considerado trabalho em altura toda atividade executada acima de 2m (dois 
metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. 

II. Os treinamentos inicial, periódico e eventual para trabalho em altura podem ser 
ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. 

III. Devido ao treinamento, não é necessário sempre fazer a análise de risco. 

IV. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na 
análise de risco e na permissão de trabalho. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

a) I, II e III. 

b) III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) III. 
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3. Devem ser adotadas cores para segurança dos colaboradores em estabelecimentos ou 

locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. Em consonância 

com a Norma Regulamentadora 26, afirmam-se: 

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

II. O uso de cores deve ser o mais abrangente possível para, dessa forma, diminuir a 
distração e evitar confusões ao trabalhador. 

III. Uma das contemplações da rotulagem preventiva de produto químico é que se deve 
ter frases de perigo e precaução.  

IV. O empregador deve assegurar, somente em casos especiais, o acesso dos 
trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam 

no local de trabalho. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) I e III. 

d) II e IV. 

4. Segundo as diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego, a Norma Regulamentadora 10 

– NR 10 – estabelece os requisitos e as condições mínimas necessárias à segurança e a 

saúde dos trabalhadores que, de maneira direta ou indireta, interagem com serviços de 

eletricidade. 

Sendo assim, são implementadas, entre outras, as chamadas medidas de controle.  

Uma das medidas de controle adotadas é a 

a) desenergização elétrica conforme estabelece a NR 10 e, na sua impossibilidade, o emprego 

de tensão de segurança. 

b) garantia de iluminação adequada e posição de trabalho segura. 

c) manutenção de esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas. 

d) capacitação de profissionais para cada tipo de atividade em uma instalação elétrica. 

5. Durante uma intervenção rotineira em um painel elétrico energizado, Paulo o eletricista, 

deve utilizar os equipamentos de proteção individual contra choques elétricos. Segundo o 

Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Norma Regulamentadora 6, a qual 

relaciona quais são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para esse 

fim.  

Para a proteção dos membros superiores contra choques elétricos, devem ser usados os 

seguintes EPI: 

a) luvas e mangas de segurança. 

b) luvas de segurança e perneiras. 

c) capacete e mangas de segurança. 

d) capuz e óculos de segurança. 
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6. Qual é o atributo do SESMT, serviços especializados em engenharia de segurança do 

trabalho, conforme a Norma Regulamentadora – NR – 4? 

a)  Requerer à CIPA a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e 

iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. 

b) Realizar, somente, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria e mediante 

prévio aviso ao empregador e à CIPA, inspeção nas dependências da empresa, dando 

conhecimento dos riscos encontrados ao responsável do setor. 

c) Responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas 

normas regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus 

estabelecimentos. 

d) Elaborar o mapa de riscos com a participação do maior número de trabalhadores de todos 

os setores do estabelecimento e com a colaboração da CIPA. 

7. Um trabalhador durante a sua jornada diária de 8 horas, ficou exposto a 90 dB(A) por 4 

horas; a 86 dB(A) por 3 horas; e a 88 dB(A) por 1 hora. Sabendo que, segundo o anexo 1 

da NR-15, a máxima exposição diária permissível é de 4, 7 e 5 horas, respectivamente, 

para os níveis de ruído de 90, 86 e 88 dB(A)  

Esse trabalhador ficou com uma dose relativa de ruído contínuo igual a 

a) 1,63 dB 

b) 1,28 dB 

c) 0,94 dB 

d) 0,85 dB 

8. Acerca das classes de fogo, afirmam-se: 

I. Classe C - quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, 
transformadores, quadros de distribuição, fios. 

II. O primeiro, em um incêndio Classe C, é desligar o quadro de força, pois, assim, ele se 
tornará um incêndio de Classe D.  

III. Classe D - elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio.  

IV. Classe A: são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua 
superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina. 

V. Classe B: são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua 
superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, 
fibra. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) IV e V. 
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9. O departamento de manutenção elétrica do IFSul, durante o desenvolvimento das 

atividades laborais, decorrente da expansão do sistema elétrico de responsabilidade da 

própria instituição, determinou ao SESMT que indicasse, para um faixa de tensão nominal 

de 13,8 kV, em conformidade com a NR-10, o raio de delimitação entre zona de risco 

controlada e do raio de delimitação entre zona controlada e livre. 

Os valores dos raios de delimitação, em metros, seriam, respectivamente, 

a) 0,35 e 1,35 

b) 1,80 e 3,80 

c) 0,40 e 1,40 

d) 0,38 e 1,38 

10. Relacionado ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), é correto afirmar que 

a) o PPRA deverá conter na sua estrutura somente a forma de registro, manutenção e a 

divulgação dos dados. 

b) o registro dos dados do PPRA deverá estar disponível somente aos trabalhadores 

interessados e seus representantes legais. 

c) deverão ser objeto de estudo as situações que apresentem exposição ocupacional acima 

dos níveis de ação do PPRA, verificando principalmente as quedas de produtividade. 

d) a implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento 

dos trabalhadores, quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de 

informações sobre as eventuais limitações de proteção que oferecem. 

11. Os colaboradores de uma escola foram informados sobre a proteção contra incêndios, 

sendo assim é correto afirmar que 

a) sempre, pelo menos, uma saída de emergência deverá ser fechada à chave durante a 

jornada de trabalho. 

b) todas as saídas de emergência devem ser equipadas com dispositivos de travamento que 

permitam fácil abertura do exterior do estabelecimento. 

c) os dispositivos de alarme existentes, bem como os locais de acionamento, só deverão ser 

conhecidos pela chefia. 

d) os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo 

que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e 

segurança, em caso de emergência.  

12. Como é denominado o equipamento veicular de guindar, para elevação de pessoas e 

realização de trabalho em altura, dotado de braço móvel, articulado, telescópico ou misto, 

com caçamba ou plataforma, com ou sem isolamento elétrico, podendo, desde que 

projetado para este fim, também, elevar material por meio de guincho e de lança 

complementar, respeitadas as especificações do fabricante? 

a) Cesto acoplado. 

b) Cesta aérea. 

c) Cesto suspenso. 

d) Cesto circular. 
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13. A utilização de equipamentos de proteção individual e coletivo são indispensáveis na 

maioria das atividades laborais.  

Desta forma, segundo a Norma Regulamentadora, NR35, qual o dispositivo de conexão de 

um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar e/ou limitar a 

movimentação do trabalhador? 

a) Ancoradouro. 

b) Trava-quedas. 

c) Talabarte. 

d) Cinto de segurança. 

14. À respeito das doenças profissionais e do trabalho, temos doenças causadas pelo amianto, 

pela poeira das fibras do algodão, por posições estáticas ou movimentos repetitivos e a 

doença causada pelo ruído contínuo, intermitente ou de impacto. 

São conhecidas, respectivamente, por: 

a) PAIRO, DORT, Bissinose e Asbestose. 

b) Asbestose, Bissinose, DORT e PAIRO. 

c) Bissinose, Asbestose, DORT e PAIRO. 

d) DORT, PAIRO, Asbestose e Bissinose. 

15.  A NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – 

estabelece que: 

I. A transposição de pisos, quando houver uma diferença de nível superior a 0,40 m 
(quarenta centímetros), deve ser feita por meio de escadas ou rampas. 

II. As escadas provisórias de uso coletivo devem ter largura mínima de 0,80 m (oitenta 
centímetros). 

III. O uso de escada de mão, com montante único, é permitido. 

IV. As rampas provisórias, usadas para trânsito de caminhões, devem ter largura mínima 
de 5,00 m (cinco metros). 

V. O uso de escada de mão, junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos, é 
proibido. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I, III e IV. 

b) I, II e V. 

c) I, IV e V. 

d) II, III e V. 

16.  Com relação ao Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção – PCMAT, é INCORRETO afirmar que 

a) a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 30 (trinta) 

trabalhadores ou mais são obrigatórios. 

b) a implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador 

ou condomínio. 

c) o PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

d) o cronograma de implantação das medidas preventivas, definidas no PCMAT, deverá estar 

em conformidade com as etapas de execução das obras. 
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17.  Com relação aos extintores de incêndio, é correto afirmar que 

a) para fogos de classe C, poderá ser utilizado agente extintor de água. 

b) em cada pavimento, devem ser disponibilizados três extintores, independente da área 

construída. 

c) devem ser colocados em locais visíveis e a sua parte superior não deve estar a mais de 

1,60 m do chão. 

d) a obstrução do acesso aos extintores só pode ser permitida quando os objetos forem de 

fácil remoção ou disponham de rodas. 

18.  O que é considerada doença do trabalho? 

a) A doença degenerativa. 

b) A inerente a grupo etário. 

c) A que não produza incapacidade laborativa. 

d) A resultante de exposição determinada pela natureza do trabalho. 

19.  Com relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é INCORRETO 

afirmar que 

a) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma 

reeleição. 

b) os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o 

término do mandato anterior. 

c) o número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente 

de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro I da NR-5, 

ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos 

específicos. 

d) os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. 

20.  Com relação à NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, analise 

as afirmativas abaixo. 

I. Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 20 (vinte) trabalhadores nas atividades ou 

operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, 
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade, e 
nos casos em que estejam expostos a calor intenso. 

II. As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de 
concreto e revestidas com material impermeável e lavável. 

III. A área de um vestiário será dimensionada em função de um mínimo de 1,50 m² para 

1 trabalhador. 

IV. Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 200 (duzentos) operários, é 
obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem 
suas refeições em outro local do estabelecimento. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) II e IV. 
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21.  De acordo com a NR-03 – que trata sobre Embargo ou Interdição, é correto afirmar que 

a) o embargo implica somente a paralisação parcial da obra. 

b) durante a vigência da interdição ou do embargo não podem ser desenvolvidas atividades 

necessárias à correção da situação de grave e iminente risco. 

c) durante a paralisação decorrente da imposição de interdição ou embargo, os empregados 

não receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. 

d) um canteiro de obras pode ser interditado, implicando até a paralisação total de suas 

atividades. 

22.  É um exemplo de condição insegura o (a) 

a) desconhecimento das normas de segurança. 

b) negligência. 

c) falta de aptidão para o trabalho. 

d) ventilação inadequada. 

23.  Com relação aos equipamentos de proteção individual (EPIs), é INCORRETO afirmar que 

a) o equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, deverá possuir 

a indicação do Certificado de Aprovação – CA. 

b) os EPIs deverão preceder as medidas de proteção coletiva. 

c) o empregador, nas empresas desobrigadas a construir SESMT, deve selecionar o EPI 

adequado ao risco. 

d) o empregador, quanto ao EPI, deve se responsabilizar pela higienização e manutenção 

periódica. 

24. NÃO está de acordo com a NR-18. 

a) Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,75 m (um metro e 

setenta e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas 

dimensionadas para este fim. 

b) As escavações com mais de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) de 

profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de 

trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. 

c) Os taludes com altura superior a 1,75 m (um metro e setenta e cinco centímetros) devem 

ter estabilidade garantida.  

d) Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico 

legalmente habilitado.  

25. Que fatores, contribuem para a definição do risco de incêndio? 

a) Característica da população do edifício, tipo de ocupação, características construtivas do 

edifício e dados estatísticos de incêndios na região. 

b) Tipo de ocupação, localização do edifício, características construtivas do edifício e dados 

estatísticos de incêndios na região. 

c) Característica da população do edifício, dados estatísticos de incêndios na região, 

localização do edifício e tipo de ocupação. 

d) Tipo de ocupação, localização do edifício, características construtivas do edifício e 

características da população do edifício. 
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26. NÃO constitui um ato inseguro 

a) ter excesso de confiança. 

b) não usar os equipamentos de proteção. 

c) ajustar máquinas em funcionamento. 

d) tentar ganhar tempo. 

27. O nível de ruído, em que não é permitida a exposição, sem que esteja adequadamente 

protegido, é de 

a) 110 dB (A) 

b) 112 dB (A) 

c) 115 dB (A) 

d) 105 dB (A) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Com base no texto abaixo, responda às questões de 1 a 8. 

Você é um só 
Por Luli Radfahrer 

E não é aquele do Facebook. Do Google+. Do instagram. Do WhatsApp. Dos games. Nem de todas 1 
essas redes, e outras tantas, combinadas. 2 

Morando sozinho ou se isolando por trás das telas brilhantes de smartphones, tablets, PCs e 3 
notebooks, falando pelo Twitter o que não teria coragem de dizer ao vivo, multiplicado por diversos perfis 4 
e avatares, você ainda é um só. 5 

Você, que acumula objetos e aparelhos de uso questionável e contribui para a formação do lixo 6 
eletrônico, ao mesmo tempo em que reclama da poluição e da exploração do planeta. 7 

Você, que faz passeata contra a corrupção enquanto compra notas frias, que critica o tráfico ao 8 
mesmo tempo em que o financia, que reclama do preço do ônibus, mas não deixa o carro nem para ir 9 
até a padaria, e que, uma vez nele, não respeita faixa, deficiente, idoso ou limite de velocidade e fala ao 10 
celular enquanto guia. 11 

Você, que, via redes sociais, se orgulha de ter atingido uma fusão mágica entre intimidade e 12 
distância, quando o máximo que fundiu foi a ilusão de ambas. Sua comunidade se transformou em um 13 
mecanismo terceirizado de autoimagem, ao mesmo tempo vaidoso e inseguro, preguiçoso e ansioso, 14 
otimista e pragmático. 15 

Imerso na rede, você criou um reflexo psicológico em que precisa saber de tudo no momento em 16 
que acontece, posicionando-se o quanto antes, já que cada atualização diz mais respeito à opinião dos 17 
outros do que ao que você realmente pensa. 18 

Fascinado pela ideia de se transformar em veículo de informação, você parece ter se esquecido (ou 19 
deixado de se importar) de que só há meios se há mensagens e de que, ao reproduzir ser pensar o que 20 
ouve dos outros, não gera mais do que microfonia. 21 

Não adianta se esconder nem tentar desafiar seus ritmos biológicos na vã tentativa de acompanhar 22 
o mundo simbólico em que vive, evitando qualquer contato com a realidade. O máximo que conseguirá é 23 
confundir seus mapas com o território que representam. 24 

Você acha que é diferente e, no entanto, é igualzinho aos que critica. Não espanta que espere cada 25 
vez mais da tecnologia e cada vez menos das pessoas. 26 

É inegável, você está só. Sua solidão não foi criada pelo mundo digital, mas por suas ações 27 
esquizofrênicas. Não adianta mais colocar a sociedade na terceira pessoa, tentando se isentar de 28 
qualquer responsabilidade. O mundo “real” tem muito de virtual e vice-versa. É uma relação simbiótica. 29 

Mas conexão não é o mesmo do que vínculo. O budismo (o de verdade, não essa onda chamada de 30 
“sabedoria 2.0”, em que a meditação é uma espécie de videogame contemplativo) ensina que todos 31 
estão interconectados, que os desafios reais não estão no futuro, mas bem à nossa frente, e que o apego 32 
a bens e ideias pode ser muito prejudicial. 33 

Dar à tecnologia um espírito vago, impessoal, que move a sociedade, é uma desculpa esfarrapada. 34 
Fruto de um sistema capitalista, a única resposta que a tecnologia pode trazer é mais tecnologia. Ela é só 35 
uma ferramenta, não há consciência nela. Tudo o que ela faz é fruto de ideias de gente como você. 36 

Por mais que você ache, como Mário de Andrade, que é trezentos, que é trezentos e cinquenta, não 37 
se iluda. Como ele, você é um só. E ainda terá que topar consigo e prestar contas com seu legado. 38 

Apesar de você, diz a música, amanhã há de ser outro dia.39 

Disponível em: <http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolu...> 
Acesso em: 01 jul. 2013 

http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolu
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28. Analise as afirmativas a seguir. 

I. Há, no título, uma ambiguidade, deixando um outro sentido latente relativo ao 
assunto abordado no texto. 

II. Há, no título, uma afirmação unívoca, que será mantida invariável e coerentemente ao 
longo do texto. 

III. Há um jogo de ideias que vem a se desenvolver no texto, mostrando dois ângulos de 
uma situação. 

IV. Há, no título, a emersão de um saber, proveniente do senso comum, corroborado pelo 
conteúdo visual e negado no penúltimo parágrafo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e III. 

b) I, II e IV. 

c) II e III. 

d) II, III e IV. 

29. A partir da leitura do texto, depreende-se, como uma das principais ideias defendidas pelo 

autor, que 

a) a tecnologia, embora ofereça inúmeros benefícios aos sujeitos, é um elemento corruptor e 

aniquilador da sociedade contemporânea. 

b) os inúmeros recursos e possibilidades de configurações pessoais, decorrentes do mundo 

virtual, não eximem o sujeito da condição de membro social. 

c) as redes sociais, ainda que aproximem o sujeito do grupo social, pois, ao conectar-se, 

forma-se o vínculo, terminam por jogá-lo à solidão. 

d) o sujeito contemporâneo não pode prescindir da tecnologia e das redes sociais sob pena 

de apartar-se da sociedade de que faz parte. 

30. No 3º e 4º parágrafos, há ocorrência de nexos de concomitância, os quais indicam 

a) excesso de atitudes reprováveis do interlocutor. 

b) falta de coerência entre discurso e ação do interlocutor. 

c) desequilíbrio egótico de um sujeito que se multiplica nas redes sociais. 

d) multiplicidade de “eus” que o interlocutor pode assumir nas redes sociais. 

31. Considere o trecho abaixo para a resolução desta questão: 

“... ao mesmo tempo vaidoso e inseguro, preguiçoso e ansioso, otimista e pragmático.” 

(linhas 14 e 15) 

Sobre o funcionamento dos adjetivos presentes no trecho, é correto afirmar que  

a) delata um comportamento paradoxal do sujeito das redes sociais. 

b) reflete uma subjetividade esquizofrênica do sujeito das redes sociais. 

c) aponta uma avaliação ambígua do autor sobre o sujeito das redes sociais. 

d) denota uma incongruência subjetiva e patológica do sujeito das redes sociais. 
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32. Segundo Platão e Fiorin (1997), “Pressuposto são ideias não expressas de maneira 

explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões contidas 

na frase”.  

Com base nessa afirmação, em que alternativa a palavra sublinhada NÃO acarreta um 

conteúdo pressuposto? 

a) “... multiplicado por diversos perfis e avatares, você ainda é um só.” (linhas 4 e 5) 

b) “Sua comunidade se transformou em um mecanismo...” (linhas 13 e 14) 

c) “Não adianta mais colocar a sociedade na terceira pessoa...” (linha 28) 

d) “Tudo o que ela faz é fruto de ideias de gente como você.” (linha 36)  

33. Em que alternativa o elemento sublinhado está contribuindo para a progressão temática do 

texto? 

a) “Nem de todas essas redes...” (linhas 1 e 2) 

b) “... foi a ilusão de ambas.” (linha 13) 

c) “... já que cada atualização diz...” (linha 17) 

d) “Não adianta se esconder...” (linha 22) 

34. Leia este trecho: “... você criou um reflexo psicológico em que precisa saber de tudo...” 

(linha 16). 

A palavra “que”, na língua portuguesa, apresenta classificações diversificadas, podendo ser 

pronome, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. No trecho destacado para esta 

questão, observe que a palavra “que” é um pronome. 

Em que alternativa a palavra “que” NÃO é um pronome? 

a) Que aconteceu com teu facebook? 

b) As redes sociais podem provocar movimentos sociais, o que já era previsto. 

c) Naturalmente que eu não idolatro a tecnologia, como o faz a maioria das pessoas. 

d) Este é o amigo virtual de que te falei e com quem mantenho contato frequentemente. 

35. Sobre o emprego da vírgula em “Você, que acumula objetos e aparelhos de uso 

questionável...” (linha 6), são feitas as seguintes afirmações: 

I. A colocação da vírgula limita a abrangência do destinatário. 

II. A vírgula é facultativa, visto o antecedente ser um pronome de tratamento. 

III. A vírgula indica que a qualidade atribuída ao termo antecedente é inerente a este. 

IV. A retirada da vírgula, embora não provoque erro gramatical, acarreta alteração de 
sentido. 

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa (s) 

a) I. 

b) I e III.  

c) II. 

d) III e IV. 
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LEGISLAÇÃO 

36. Considerando a Lei n.º 8.112, de 1990, no que diz respeito à acumulação de cargos e de 

direitos do servidor público federal, analise: 

I. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas, o servidor será notificado para apresentar opção dentro de um prazo legal. 

II. O servidor em débito com o erário que for exonerado, demitido, ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá um prazo legal para quitar o débito. 

Diante das situações acima, os prazos legais são, respectivamente, de 

a) dez dias improrrogáveis, sob pena de instauração de procedimento sumário e sessenta 

dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

b) dez dias, prorrogáveis por mais dez dias, sob pena de instauração de sindicância e trinta 

dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

c) quinze dias, sob pena de exoneração de ofício e sessenta dias, prorrogáveis por mais 

trinta dias. 

d) quinze dias úteis, prorrogáveis por mais quinze dias e noventa dias, sob pena de execução 

fiscal. 

37. Um determinado servidor público federal pediu e obteve licença para atividade política. 

Teve seu pedido deferido, sem remuneração, durante o período que mediava entre a sua 

escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro 

de sua candidatura perante a justiça eleitoral. A partir do registro da candidatura, até o 

décimo dia seguinte da eleição, a licença foi deferida, com vencimentos do cargo efetivo 

assegurados pelo período de 3 meses.  

Nessa situação, o deferimento da licença foi 

a) ilegal, por ser a atividade política incompatível com a ocupação de cargo público. 

b) ilegal, quanto à ausência de remuneração até a véspera do registro da candidatura. 

c) ilegal, quanto ao prazo de duração a partir do registro da candidatura. 

d) legal, de acordo com a previsão da lei nº 8.112, de 1990. 

38. Em matéria de licitação, afirmam-se: 

I. O fato de, em uma licitação sob a modalidade convite, acudir apenas 1 (um) 
interessado a torna deserta, mas não enseja a dispensa de licitação para contratar. 

II. A diferença básica entre dispensa e inexigibilidade de licitação está no fato de que, na 
primeira, há possibilidade de competição, enquanto, na segunda, inexiste essa 
possibilidade. 

III. A licitação deserta não se confunde com a licitação fracassada, em que aparecem 
interessados, mas nenhum é selecionado, em decorrência da inabilitação ou de 
desclassificação. 

IV. Quando permitida a participação de empresas em consórcio, a firma-lider representa 
juridicamente as demais integrantes do consórcio, posto que possui personalidade 
própria. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) II e  III. 

d) I e II. 
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39. De acordo com a Lei 10.520, de 2002, a modalidade de licitação denominada “pregão”,  

destina-se a 

a) contratação de obras, serviços e compras de pequeno valor. 

b) aquisição de bens de uso permanente. 

c) aquisição de bens e serviços comuns. 

d) aquisição de bens, serviços e contratação de obras de reforma. 

40. Com base na Lei n.º 12.618, de 2012, o _________________ opção pelos servidores e 

membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da 

União que tiverem ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência 

do regime de previdência complementar, e nele tenham permanecido sem perda do 

vínculo efetivo, é ______________ e ____________, não sendo devida pela União e suas 

autarquias e fundações públicas qualquer _____________________referente ao valor dos 

descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite previsto. 

Os termos, que preenchem corretamente as lacunas, são 

a) exercício de – revogável - retratável –contrapartida 

b) exercício de – irrevogável - irretratável –contrapartida 

c) prazo para a – irrevogável - irretratável –devolução 

d) prazo para a – revogável - retratável – remuneração 

 




