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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA . 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Marque a alternativa que NÃO corresponde à Norma Regulamentadora a qual estabelece requisitos técnicos 
mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas 
trabalham. 
A) Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a 

circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. 
B) Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas 

municipais, atendendo às condições de conforto, segurança e salubridade, estabelecidas na Portaria 
3.214/78. 

C) As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a presença de pessoas. 
D) Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de 

escorregamento, serão empregados materiais ou processos antiderrapantes. 
 

QUESTÃO 02 
Leia as afirmativas abaixo sobre a norma que regulamenta as responsabilidades dos trabalhadores quanto ao 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
I - Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA. 
II - Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA. 
III  - Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar riscos 

à saúde dos trabalhadores. 
IV - Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa 

ou instituição. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
 

QUESTÃO 03 
Os empregadores devem adotar medidas de prevenção e controle da exposição às vibrações mecânicas que 
possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores, eliminando o risco ou, onde comprovadamente não 
houver tecnologia disponível, reduzindo-o aos menores níveis possíveis. As medidas corretivas devem 
contemplar, no mínimo, uma das medidas abaixo, obedecendo à hierarquia prevista na NR9, EXCETO 
A) No caso de exposição às VCI, modificação do processo ou da operação de trabalho, podendo envolver: o 

reprojeto de plataformas de trabalho; a reformulação, a reorganização ou a alteração das rotinas ou dos 
procedimentos e organização do trabalho; a adequação de veículos utilizados, especialmente pela adoção 
de assentos antivibratórios; a melhoria das condições e das características dos pisos e pavimentos 
utilizados para circulação das máquinas e dos veículos. 

B) No caso de exposição às VCI, modificação do processo ou da operação de trabalho, podendo envolver: a 
substituição de ferramentas e acessórios; a reformulação ou a reorganização de bancadas e postos de 
trabalho; a alteração das rotinas ou dos procedimentos de trabalho; a adequação do tipo de ferramenta, 
do acessório utilizado e das velocidades operacionais. 

C) Redução do tempo e da intensidade de exposição diária à vibração. 
D) Alternância de atividades ou operações que gerem exposições a níveis mais elevados de vibração com 

outras que não apresentem exposições ou impliquem exposições a menores níveis. 
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QUESTÃO 04 
Avalie as assertivas relacionadas às responsabilidades do empregador referente à elaboração e 
implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 
(   ) Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. 
(   ) Indicar, entre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT –, da empresa, um gerente responsável pela execução do PCMSO. 
(   ) No caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR 7, deverá 

o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO. 
(   ) Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra 

especialidade para implementar o PCMSO. 
A sequência CORRETA  é: 
A) V-F-F-V. 
B) V-F-F-F. 
C) F-V-V-F. 
D) V-F-V-F. 
 

QUESTÃO 05 
Marque a alternativa que NÃO corresponde às medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a 
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações 
elétricas e serviços com eletricidade. 
A) Em todas as intervenções em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle 

do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a 
segurança e a saúde no trabalho. 

B) As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da 
preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. 

C) As empresas estão obrigadas a manter esquemas multifilares atualizados das instalações elétricas dos 
seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e 
dispositivos de proteção. 

D) Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de 
Instalações Elétricas. 

 

QUESTÃO 06 
Marque a alternativa CORRETA  sobre a Norma Regulamentadora – NR –, que tem como objetivo a 
proteção e a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários. 
A) NR 32. 
B) NR 34. 
C) NR 36. 
D) NR 30. 
 

QUESTÃO 07 
A Norma Regulamentadora que trata da segurança no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio 
de materiais descreve que, quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o 
processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira, com as seguintes características, 
EXCETO  
A) Deverá ser guardada proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho 

ter altura superior a 0,15m (quinze centímetros), nem o piso largura inferior a 0,25m (vinte e cinco 
centímetros). 

B) Deverá ser reforçada, lateral e verticalmente, por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure 
sua estabilidade. 

C) A largura mínima de 1,00m (um metro), apresentando o patamar as dimensões mínimas de 1,00m x 
1,00m (um metro x um metro) e a altura máxima, em relação ao solo, de 2,50m (dois metros e 
cinquenta). 

D) Deverá possuir, lateralmente, um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1,00m (um metro) em toda a 
extensão. 
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QUESTÃO 08 
A Norma Regulamentadora em máquinas e equipamentos, estabelece que as motosserras devem dispor dos 
seguintes dispositivos de segurança, EXCETO 
A) freio automático de corrente. 
B) pino pega-corrente. 
C) protetor da mão direita e esquerda. 
D) trava de segurança do acelerador. 
 

QUESTÃO 09 
A Norma Regulamentadora que define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção 
para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e 
equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a 
qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais 
Normas Regulamentadoras – NR – aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas 
técnicas oficiais e, na ausência ou omissão dessas, nas normas internacionais aplicáveis. Assinale a 
alternativa INCORRETA referente às instalações e dispositivos elétricos. 
A) As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a 

prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de 
acidentes, conforme previsto na NR-10. 

B) Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalações, carcaças, invólucros, 
blindagens ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos 
elétricos, mas que possam ficar sob baixa tensão. 

C) As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou 
indireto com água ou agentes corrosivos devem ser projetadas com meios e dispositivos que garantam 
sua blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes. 

D) As ligações e derivações dos condutores elétricos das máquinas e equipamentos devem ser feitas 
mediante dispositivos apropriados e conforme as normas técnicas oficiais vigentes, de modo a assegurar 
resistência mecânica e contato elétrico adequado, com características equivalentes aos condutores 
elétricos utilizados e proteção contra riscos. 

 

QUESTÃO 10 
Assinale a alternativa CORRETA  sobre os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas, 
que devem ser projetados e instalados de acordo a Norma Regulamentadora – NR 12 – Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
A) Constituição e fixação de forma a não haver deslocamento acidental. 
B) Proteção do terminal positivo, a fim de prevenir contato acidental e curto-circuito. 
C) Localização de modo que sua manutenção e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de 

uma plataforma de apoio 
D) Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma 

acidental. 
 

QUESTÃO 11 
A Norma Regulamentadora que estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de 
caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, 
inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores, deve ser aplicada aos 
seguintes equipamentos, EXCETO 
A) vasos de pressão que contenham fluido da classe A, independente das dimensões e do produto P.V. 
B) recipientes móveis com P.V superior a 8 (oito) ou com fluido da classe A. 
C) tubulações ou sistemas de tubulação interligados a caldeiras ou vasos de pressão, que contenham fluidos 

de classe A ou B. 
D) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é a pressão máxima de operação em 

kPa, e V o seu volume interno em m2. 
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QUESTÃO 12 
O engenheiro de segurança do trabalho do município realizou avaliação ambiental de um determinado posto 
de trabalho visando caracterizar a exposição ocupacional ao ruído contínuo e intermitente. Para a referida 
análise, utilizou-se o medidor de pressão sonora (audiodosímetro) que registrou o nível de ruído 74 dB (A). 
Qual a pressão sonora obtida? 
A) 1 x 10-2 N/m2. 
B) 1 x 10-1 N/m2. 
C) 2N/m2. 
D) 4N/ m2. 
 

QUESTÃO 13 
Realizada a avaliação ambiental para análise do nível equivalente do ruído em uma jornada de trabalho de 
oito horas diárias, um trabalhador executa sua atividade num local cujo NPS é 90 dB (A) durante 1 hora. 
Após um certo tempo, o NPS cai para 84 dB (A), e ele permanece durante 4 horas. O restante da jornada 
permanece em um local onde o NPS é de 86 dB (A). Após análise dos dados, obteve-se o seguinte LEQ.: 
A) 82,7 dB (A).  
B) 82,4 dB (A). 
C) 86,7 dB (A). 
D) 86,4 dB (A). 
 

QUESTÃO 14 
Na avaliação do calor ocupacional, onde um trabalhador fica exposto continuamente junto a um forno, 
durante sua jornada de trabalho (8 horas), em ambiente externo, sem carga solar, o termômetro de globo 
apresentou os seguintes dados. 

Tbn Tbs Tg 
25ºC 38ºC 45ºC 

A atividade realizada por esse trabalhador é pesada, e a taxa de metabolismo é de 440 Kcal/h, segundo o 
quadro III do anexo 3 da NR 15 – Limites de Tolerância para Exposição ao Calor. Nesse caso, é 
CORRETO afirmar: 
A) O Nível de Ação do IBUTG não foi ultrapassado. 
B) O IBUTG encontrado foi de 31,0ºC. 
C) O IBUTG média ponderada foi de 26,8ºC. 
D) O IBUTG do local de trabalho e descanso foi de 28,7ºC. 
 

QUESTÃO 15 
O engenheiro de segurança do trabalho do município coletou amostra de poeira visando caracterizar a 
exposição ocupacional a sílica livre cristalizada em determinada atividade, optando-se pela avaliação de 
poeira respirável com duração da amostragem em 3h e 45 minutos. Após concluir a amostragem, a bomba 
gravimétrica apresentou a vazão final de 1,70 l/min, e o material coletado foi enviado ao laboratório para 
análise, que apresentou o resultado de 1,2 % de  SiO2 em 4,0 mg na massa coletada no filtro. Com base nos 
dados obtidos, qual a concentração e o limite de tolerância encontrado, respectivamente? 
A) 12,40 mg/m3 e 4,5 mg/m3. 
B) 14,47 mg/m3 e 1,2 mg/m3. 
C) 16,30 mg/m3 e 4,5 mg/m3. 
D) 10,47 mg/m3 e 2,5 mg/m3. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO : Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem. 

 
O grande apagão 

 

Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões 
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos  por 
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”. 
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser 
que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade 
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos 
antiquados? 

Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam, 
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos 
encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão, 
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo, 
criativa como a das crianças. 

Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os 
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, 
pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país. 

“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação 
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus 
moradores – até onde isso interessa ao Estado. 

Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com 
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de 
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das 
nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais. 

Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações 
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos, 
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça 
instruída para decidir minha vida e a do meu país. 

Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que 
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as 
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais 
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país). 

Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam 
necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas 
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado, 
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil, 
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos 
essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel 
para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade. 

Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa 
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade 
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não 
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral. 

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO 
A) Intertextualidade. 
B) Interrogação. 
C) Dados estatísticos. 
D) Linguagem figurada. 
 

QUESTÃO 17 
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a 
alternativa em que NÃO se observa esse uso. 
A)  “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 

oceano...” (Linhas 21-22) 
B)  “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos 

nossos valores morais.” (Linhas 24-25) 
C)  “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34) 
D)  “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho:  
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos, 
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela 
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país.” (Linhas 13-17) 
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que 
significa o uso de 
A) expressões mais grosseiras.  
B) palavras mais brandas. 
C) termos técnicos. 
D) vocábulos coloquiais. 
 

QUESTÃO 19 
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido 
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo. 
A) “O grande apagão” ( Título) 
B)  “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas 

estruturais pelo país.” (Linhas 16-17) 
C)  “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44) 
D)  “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas 

públicas...” (Linhas 24-25)   
 

QUESTÃO 20 
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra: 
A) educação. 
B) saúde. 
C) moradia. 
D) transporte. 
 

QUESTÃO 21 
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro  Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” 
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO 
A) a falta de preparo do ministro. 
B) a necessidade de competência coletiva. 
C) A importância de um trabalho em equipe. 
D) a ineficácia da competência solitária do ministro. 
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QUESTÃO 22 
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO  
A) realista. 
B) crítica. 
C) indignada. 
D) pessimista. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o trecho:  “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”  
(Linhas 9-11) 
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO 
A) “Diabo. 
B) “Coisa ruim”. 
C) “Renegado” 
D) Guimarães Rosa. 
 

QUESTÃO 24 
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO 
A) Cumpriu promessas de campanha. 
B) Estimulou o consumismo. 
C) Desrespeitou adversários políticos. 
D) Enganou o povo. 
 

QUESTÃO 25 
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:  
A) Inadimplência de milhares de brasileiros. 
B) Fortalecimento da economia. 
C) Endividamento de multidões. 
D) Agravamento de problemas sociais. 




