
SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de 
prova para entregar-lhe outro exemplar. 

2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de 
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à 
resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu 
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for 
constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, 
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, 
às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e 
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 16 horas, desde que permaneça na 
sala até esse horário.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.
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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1

Cem cruzeiros a mais

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verifi-
cou  que  o  funcionário  lhe  havia  dado  cem  cruzeiros  a
mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas pro-
testaram: entrasse na fila.
Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe
fechasse na cara a janelinha de vidro:
– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.
Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para
encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se
do guichê antes de encerrar-se o expediente.
No dia seguinte era o primeiro da fila:
– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.
– Eu?
Só então reparou que o funcionário era outro.
– Seu colega, então. Um de bigodinho.
– O Mafra.
– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.
– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o
Mafra. Não fui eu. Logo...
Ele coçou a cabeça, aborrecido:
– Está bem, foi o Mafra. E daí?
O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não
podia responder pela distração do Mafra:
– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso re-
ceber,  só  posso  pagar.  Receber,  só  na  recebedoria.  O
próximo!
O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o coto-
velo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-
se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indigna-
ção – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.
– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca tra-
balhou.
– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem
cruzeiros a mais.
Informaram-lhe  que  não  podiam  receber:  tratava-se  de
uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamen-
to. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu paga-
mento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?
– Mil não: cem. A troco de devolução.
– Troco de devolução. Entenda-se.
– Pois devolvo e acabou-se.
– Só com o chefe. O próximo!
O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia
seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o
chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historian-
do o fato e devolvendo o dinheiro.
– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.
– Questão absoluta.
– Louvo o seu escrúpulo.
– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entre-
gar ao senhor – suspirou ele.
– Quem disse isso?
– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Re-
cebedoria, parece.
– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe
para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O
Araújo sempre se metendo a entendido!
– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos
fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo.
Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para
dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão di-
rigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de
cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do
vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <http://www.velhosamigos.com.br/Co-
laboradores/Diversos/fernandosabino2.html>. Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do co-
tidiano narrado, uma crítica à

(A) dificuldade para solucionar problemas.

(B) rigidez do sistema burocrático estatal.

(C) superficialidade da linguagem burocrática.

(D) falta de consciência política das pessoas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão  “com  toda  urbanidade”  torna  o  enunciado
irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

(A) popularização do uso de estruturas eruditas.

(B) vulgarização do emprego de termos especializados.

(C) forma como as pessoas são atendidas nas reparti-
ções.

(D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em pú-
blico.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do
atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma
no seguinte trecho:

(A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes
de encerrar-se o expediente.”

(B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só
entregar ao senhor – suspirou ele.”

(C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na
recebedoria.”

(D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a
troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”,
para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

(A) do entendimento equivocado da instrução recebida.

(B) da interpretação literal de um sentido figurado.

(C) do nervosismo do público presente na fila.

(D) da irritação do atendente da seção.

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a
janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

(A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela
de vidro.

(B) a espera na fila de repartição pública é sempre um
transtorno.

(C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez
do narrador.

(D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horá-
rio previsto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na construção do texto,  a conjunção “mas” no  trecho “Te-
nham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

(A) conexão entre os períodos do texto.

(B) encadeamento sequencial ao texto.

(C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.

(D) coerência entre os argumentos do texto.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-
se por

(A) um estilo espontâneo e padrão normativo.

(B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.

(C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteú-
do.

(D) uma estruturação oracional erudita e construção se-
mântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível em: <http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>.
Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 signifi-
cando que

(A) há pessoas na fila que têm esse apelido.

(B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.

(C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.

(D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção
do

(A) entendimento do discurso público.

(B) sentido  pejorativo atribuído  a  termos usuais  na lín-
gua.

(C) efeito de sentido predominante nos dois textos.

(D) conteúdo semântico da mensagem.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso empregado para a produção do efeito de humor
no Texto 2 é a

(A) ambiguidade.

(B) inferência.

(C) pressuposição.

(D) intertextualidade.

língua_portuguesa_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto inter-
no bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhi-
dos por alguns países da América Latina. 

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.

OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: ____. Revenue Statistics. In:
Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Plublishins. Disponívem em:
<http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>.  Acesso  em:  12  mar.  2015.
(Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos
países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)

Argentina U$ 600,00

Bolívia U$ 28,00

Brasil U$ 2 220,00

Chile U$ 266,00

Uruguai U$ 50,00

Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. Acesso
em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em
ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total
de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-
se a seguinte ordenação: 

(A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.

(B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina. 

(C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.

(D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do
calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674
quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, fo-
ram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível  em:  <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-esta-
do>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado). 

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do
período anterior para o outro, foi de

(A) 0,31%

(B) 2,10%

(C) 210%

(D) 310%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distri-
buidora, a mesma quantidade de galões de água mineral
de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender
50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de
água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do
décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões
por mês. Em certo momento desse período, a quantidade
estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao
dobro da quantidade estocada de galões da outra marca.
Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

(A) Do terceiro mês.

(B) Do quarto mês.

(C) Do quinto mês.

(D) Do sexto mês.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tam-
pa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No
rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:
Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água

ou, de forma equivalente, diluir
3
5

de um copo de 300

mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embala-
gem desse produto tem capacidade, em mL, de:

(A)   15

(B)   18

(C) 150

(D) 180

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R$ 28,00 o
quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quan-
tidade de pães de queijo correspondente a R$ 10,50. Nes-
sas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente
deve embalar é

(A)   75

(B) 125

(C) 250

(D) 375

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software
livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la
por outra. Este recurso está localizado no menu

(A) Arquivo.

(B) Editar.

(C) Exibir.

(D) Ferramenta.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-
docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em se-
guida,  fazer  uma cópia  com um nome que indique uma
versão,  por  exemplo,  UFG2015.docx,  utilizando,  respecti-
vamente, os seguintes comandos:

(A) Salvar e Salvar Como.

(B) Salvar e Trocar Nome.

(C) Gravar e Converter.

(D) Gravar e Atualizar.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da se-
cretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma
série de documentos, contendo cada um somente textos
digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de
equipamento e de classe de software que permitem proce-
der a esta digitalização de forma que o documento digitali-
zado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos
Word, são, respectivamente,

(A) Scanner e ADR.

(B) Printer e FTC.

(C) Printer e DDR. 

(D) Scanner e OCR.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou
remover programas usando o

(A) PAINEL DE CONTROLE.

(B) WINDOWS UPDATE.

(C) CENTRAL DE SEGURANÇA.

(D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente ‘Com-
putação na Nuvem’ (Cloud Computing), o termo utilizado ge-
nericamente como “nuvem” representa, simbolicamente,

(A) a rede local.

(B) a internet.

(C) as bases de dados.

(D) os servidores.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-12, o acionamento e o desligamento
simultâneo,  por  um  único  comando  de  um  conjunto  de
máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamen-
tos de grande dimensão, devem ser precedidos de 

(A) bloqueio de seus dispositivos de acionamento.

(B) sinal sonoro de alarme.

(C) sinal visual de alerta.

(D) sistema de parada de emergência.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme estabelece a NR-12, as passarelas, plataformas
e rampas devem possuir largura útil mínima, em metros, de

(A) 0,40.

(B) 0,50.

(C) 0,60.

(D) 0,80.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-12, as mangueiras utilizadas nos sis-
temas pressurizados devem possuir indicação de 

(A) pressão máxima de trabalho admissível especificada
pelo fabricante.

(B) pressão máxima de trabalho admissível especificada
por profissional habilitado.

(C) quedas de pressão bruscas especificada pelo fabri-
cante.

(D) quedas de pressão bruscas especificada por profissi-
onal habilitado.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Anexo XII, da NR-12, para trabalhos em
altura em que não haja a possibilidade de contato ou pro-
ximidade com redes energizadas ou com possibilidade de
energização, deve-se usar:

(A) plataforma de trabalho aéreo (PTA).

(B) cesta aérea isolada e não isolada com caçamba.

(C) cesto acoplado com duas caçambas.

(D) cesto suspenso içado por equipamento de guindar.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-33, é permitida a entrada e a realiza-
ção de qualquer trabalho em espaço confinado somente

(A) com a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho.

(B) quando ocorrer uma condição imprevista.

(C) quando forem adotadas medidas de controle sobre os
riscos.

(D) após a identificação dos riscos e a implantação de
medidas técnicas. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme estabelece a NR-23, as empresas devem adotar
medidas  de  prevenção  de  incêndios,  em  conformidade
com a legislação estadual e as normas aplicáveis. No que
se refere às saídas de emergência,

(A) devem ser equipadas com dispositivos de travamento
que permitam fácil abertura pelo lado externo do es-
tabelecimento.

(B) podem ser fechadas à chave, durante a jornada de
trabalho, nos estabelecimentos de pequeno porte. 

(C) devem ser assinaladas as aberturas, saídas e vias de
passagens por meio de placas ou sinais luminosos.

(D) podem ser equipadas com dispositivos de combate
ao fogo das classes A e C em estabelecimentos de
médio porte.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-35, considera-se trabalhador capaci-
tado para trabalho em altura aquele que foi submetido e
aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga ho-
rária mínima de

(A) 6 horas.

(B) 8 horas.

(C) 12 horas.

(D) 16 horas.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a  NR-35,  quando ocorrer  mudança nos
procedimentos,  nas  condições ou operações de trabalho;
ocorrer  retorno de afastamento  do trabalho superior a 90
dias e mudança de empresa, o empregador deve 

(A) realizar treinamento inicial e eventual.

(B) avaliar o estado de saúde do trabalhador.

(C) avaliar as condições impeditivas.

(D) realizar treinamento periódico bienal.

técnico_segurança_trabalho
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme estabelece a NR-35, as atividades de trabalho
em altura, não rotineiras, devem ser previamente  

(A) autorizadas, mediante Permissão de Trabalho.

(B) autorizadas, mediante Análise de Riscos.

(C) isoladas e sinalizadas no entorno da área de traba-
lho. 

(D) planejadas e executadas pelo supervisor de área.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Anexo I da NR-35, o trabalho em altura
utilizando acesso por corda deve ser interrompido imedia-
tamente em caso de ventos superiores a

(A) 10 km/h.

(B) 20 km/h.

(C) 30 km/h.

(D) 40 km/h.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-36, para possibilitar a alternância do
trabalho sentado ou em pé, o empregador deve fornecer
assentos  para  os  postos  de  trabalho  estacionários,  de
acordo com as recomendações da Análise Ergonômica do
Trabalho, assegurando, no mínimo, um assento para cada

(A) 3 trabalhadores.

(B) 5 trabalhadores.

(C) 8 trabalhadores.

(D) 10 trabalhadores.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a organização temporal do trabalho, referida
na NR-36, para os trabalhadores que desenvolvem ativida-
des exercidas diretamente no processo produtivo, onde são
exigidas  repetitividade e/ou  sobrecarga muscular  estática
ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superi-
ores e inferiores, devem ser asseguradas pausas, com os
períodos unitários mínimos e máximos sendo, respectiva-
mente, de

(A) 10 e 15 minutos.

(B) 10 e 20 minutos. 

(C) 15 e 20 minutos.

(D) 15 e 30 minutos.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-20, os tanques para armazenamento
de líquidos inflamáveis somente poderão ser instalados no
interior dos edifícios sob a forma de tanque

(A) de superfície – e destinados somente a álcool.

(B) de superfície – e destinados somente a gasolina.

(C) enterrado – e destinados somente a óleo diesel.

(D) enterrado – e destinados somente a álcool.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-15, a eliminação ou neutralização da
insalubridade ocorrerá, respectivamente, com a

(A) adoção de medidas de proteção coletivas e controle
dos possíveis danos à saúde relacionados aos riscos
que o trabalhador está exposto.

(B) adoção de medidas que ofereçam proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissio-
nais e medidas de proteção coletivas.

(C) adoção de medidas que conservem o ambiente de
trabalho dentro dos limites de tolerância e utilização
de equipamento de proteção individual.

(D) implantação de medidas para atender  situações de
emergência e redução dos níveis ou da concentração
dos agentes no ambiente de trabalho.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema de Proteção Limitador  de  Quedas de Altura,
com a utilização de redes de segurança referidas na NR-
18, deve ser submetido à inspeção para verificação das
condições de todos os seus elementos e pontos de fixa-
ção, devendo a inspeção ser

(A) diária.

(B) semanal.

(C) quinzenal.

(D) mensal.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme especifica o glossário da NR-10,

(A) Extra Baixa Tensão (EBT) é a tensão não superior a
60 volts em corrente alternada ou 150 volts em cor-
rente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

(B) Extra Baixa Tensão (EBT) é a tensão não superior a
50 volts em corrente contínua ou 150 volts em corren-
te alternada, entre fases ou entre fase e terra.

(C) Alta Tensão (AT) é a tensão superior a 1200 volts em
corrente contínua ou 1500 na corrente alternada, en-
tre fases ou entre fase e terra. 

(D) Baixa Tensão (BT) é a tensão superior a 50 volts em
corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua,
entre fase ou entre fase e terra.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme estabelece a NR-16, são consideradas ativida-
des e operações perigosas aquelas relacionadas com:

(A) explosivos, inflamáveis, exposição a roubos ou outras
espécies de violência física nas atividades profissio-
nais de segurança pessoal ou patrimonial; radiações
ionizantes; energia elétrica.

(B) combustíveis,  energia  elétrica,  radiações  não  ioni-
zantes, hidrocarbonetos e outros compostos de car-
bono, motores com óleo diesel aplicado sob nebuliza-
ção.

(C) fogos  de  artifício,  radiação  ultravioleta,  segurança
patrimonial, derivados de halogenados e outras subs-
tâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos,
solventes aromáticos e alifáticos.

(D) energia elétrica, combustíveis, radiações infraverme-
lho, raspagem e reparação de tanques de armazena-
mento de gasolina contendo chumbo, tetraelita, fogos
de artifício. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-31, o empregador rural deve manter
em  funcionamento  a  CIPATR  por  estabelecimento  com
número de empregados igual ou superior a 

(A) 10.

(B) 15.

(C) 18.

(D) 20.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-11,  nos locais fechados ou pouco
ventilados,  a  emissão  de  gases  tóxicos,  por  máquinas
transportadoras,  para  evitar  concentrações  no  ambiente
de trabalho, acima dos limites permissíveis, deverá ser

(A) monitorada.

(B) controlada.

(C) analisada.

(D) neutralizada.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-3, interdição implica

(A) em medida adotada a partir da constatação de situa-
ção de trabalho que caracteriza risco médio ao traba-
lhador.

(B) na paralisação total ou parcial da obra, podendo ser
desenvolvidas atividades necessárias à correção da
situação.

(C) em toda condição ou situação de trabalho que possa
causar acidente ou doença com lesão.

(D) na  paralisação total  ou  parcial  do  estabelecimento,
setor de serviço, máquina ou equipamento.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8.213/1991, do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, equipara-se a acidente de tra-
balho a

(A) doença inerente a grupo etário que não acarreta inca-
pacidade para o trabalho.

(B) prestação espontânea de qualquer serviço à empresa
para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito.

(C) doença degenerativa que acarreta incapacidade par-
cial ou total para o trabalho.

(D) viagem a serviço da empresa, desde que o meio de
locomoção utilizado seja veículo da empresa.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8.213/1991, do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, no que se refere ao cálculo
dos benefícios concedidos por acidente do trabalho, o va-
lor mensal que o trabalhador deve receber

(A) na aposentadoria por invalidez é igual ao do salário-
contribuição.

(B) no auxílio-doença é de 90% (noventa por cento) do
salário contribuição.

(C) na pensão é de 92% (noventa e dois por cento) do
salário contribuição.

(D) no auxílio-doença é de 50% (cinquenta por cento) do
salário contribuição.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme determina a NR-2, o Certificado de Aprovação
de Instalações (CAI) deve ser emitido pelo seguinte órgão:

(A) CREA.

(B) INMETRO.

(C) Corpo de Bombeiros.

(D) Regional do MTb.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme  estabelece  a  NR-17,  nos  locais  de  trabalho
onde são executadas atividades que exijam solicitação in-
telectual e atenção constantes, como em laboratórios, es-
critórios, salas de análise de projetos, para condições de
conforto do trabalhador, são recomendados:

(A) níveis de ruído acima de 85 dB(A).

(B) índice de temperatura efetiva entre 20 e 25 ºC.

(C) umidade relativa do ar não inferior a 40% (quarenta
por cento).

(D) velocidade do ar superior a 0,75 m/s.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas  atividades  de  processamento  eletrônico  de  dados,
conforme a NR-17, 

(A) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados é de
seis horas.

(B) cada movimento de pressão sobre o teclado é consi-
derado toque real.

(C) o tempo de pausa deve ser de 15 minutos para cada
60 minutos trabalhados nas atividades de entrada de
dados.

(D) o  tempo  efetivo  de  trabalho  de  entrada  de  dados
pode exceder até uma hora do limite máximo, desde
que haja pausa de 40 minutos. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  o  Anexo  I  da  NR-17,  o  mobiliário  do
Checkout no posto de trabalho deve

(A) atender  às  características  antropométricas  de  80%
dos trabalhadores.

(B) utilizar apoio para os pés, dependendo do tipo de ca-
deira.

(C) disponibilizar  sistema de comunicação com pessoal
de apoio e supervisão.

(D) assegurar a trajetória dos movimentos de flexão e tor-
ção do tronco.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-18, nas operações de soldagem e
corte a quente, para a proteção dos trabalhadores circun-
vizinhos, obriga-se 

(A) a utilização de anteparo eficaz para a proteção.

(B) o uso de equipamentos de proteção individual.

(C) o uso de biombos de PVC ou de madeira.

(D) a adoção de medidas contra o retrocesso das cha-
mas na saída do cilindro.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-18, os patamares intermediários nas
escadas provisórias de uso coletivo devem ter largura e
comprimento, no mínimo,

(A) iguais à metade do comprimento da escada. 

(B) de 0,90 m (noventa centímetros).

(C) iguais à largura da escada.

(D) iguais a 0,50 m (cinquenta centímetros) da altura da
escada.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme estabelece a NR-32, os locais onde se utilizam
e armazenam produtos químicos devem ser ventilados e
sinalizados e, para os produtos incompatíveis, devem ser

(A) previstos armários com chaves.

(B) previstas áreas de armazenamento próprio.

(C) previstas estantes abertas com prateleiras.

(D) previsto estocagem com acesso restrito.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-32, é obrigatório manter no local de
trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o Plano
de  Proteção  Radiológica  (PPR),  aprovado  pela  CNEN.
Este plano deve

(A) ser de responsabilidade da Cipa.

(B) ser apresentado no PCMSO da empresa.

(C) ser elaborado pela Anvisa.

(D) fazer parte do PPRA do local.
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