
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO EM EM EM EM SEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHO    
DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (ho rário do Piauí) 

 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha; 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos; 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA; 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul; 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição; 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim; 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído; 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas; 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito; 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta;  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura; 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h; 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorrida 2h do seu início; 
15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 
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Nome do Candidato (letra de forma) 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO I (Para as questões de 01 a 10). 

 
 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

 

Memórias estressadas 

               O primeiro beijo. O casamento. O dia em que o carro saiu do controle na estrada e 

passou raspando pelo caminhão. Cada detalhe desses eventos marcantes é gravado em sua mente, 

ainda que você não consiga se lembrar de absolutamente nada do que aconteceu nas últimas 24 

horas. Ocasiões excitantes, emocionantes e grandiosas, inclusive as estressantes, são arquivadas 

facilmente. Ou seja: o estresse pode melhorar a memória. 

               Todos nós também já passamos pela experiência oposta: quando estamos muito tensos 

as palavras e as ideias parecem sumir da mente. Alguns casos de falha de memória estão ligados 

a traumas infinitamente maiores: alguém que sofreu abuso sexual na infância, por exemplo, pode 

ver os detalhes se perderem numa névoa amnésica. 

             Para pesquisadores que estudam o fenômeno, como eu, essa dicotomia é bastante 

familiar. O estresse melhora algumas funções em certas circunstâncias e as atrapalha em outras. 

Pesquisas recentes mostram como situações estressantes leves ou moderadas melhoram a 

cognição e a memória, enquanto as fortes ou prolongadas as prejudicam.  

(...) 

(Revista Mente Cérebro –Duetto Editorial - Número 27 -  Por Robert M. Sapolsky – p. 53) 

 

 
01.  Assinale a opção que, de forma mais completa e adequada, resume o posicionamento do texto 

em relação às ideias nele defendidas. 
 
 a)  “o estresse pode melhorar a memória.” (l. 05). 
 b)  “quando estamos muito tensos as palavras e as ideias parecem sumir da mente.”. (l. 06-07). 
 c)  “Alguns casos de falha de memória estão ligados a traumas infinitamente maiores:” (l. 07-08). 
 d)  “O estresse melhora algumas funções em certas circunstâncias...” (l. 11). 
 e)  “situações estressantes leves ou moderadas melhoram a cognição e a memória, enquanto as 

fortes ou prolongadas as prejudicam.” (l. 12-13). 
 
02.  No trecho: “Ocasiões excitantes, emocionantes e grandiosas, inclusive as estressantes, são 

arquivadas facilmente.” (l. 04-05), o sentido seria mantido se a palavra “arquivadas” fosse 
substituída por:   

 
 a)  “preparadas”; 
 b)  “armazenadas”; 
 c)  “enfileiradas”; 
 d)  “selecionadas”; 
 e)  “organizadas”. 
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03.  Em alguns trechos do texto, observa-se uma linguagem que sinaliza para uma proximidade com o 
leitor. Assinale a opção em que esta informação se confirma.  

 
 a)  “... ainda que você não consiga se lembrar de absolutamente nada do que aconteceu nas 

últimas 24 horas.” (l. 03-04). 
 b)  “Alguns casos de falha de memória estão ligados a traumas infinitamente maiores:” (l. 07-08). 
 c)  “alguém que sofreu abuso sexual na infância, por exemplo, pode ver os detalhes se perderem 

numa névoa amnésica.” (l. 08-09). 
 d)  “... essa dicotomia é bastante familiar.” (l. 10-11). 
 e)  “O estresse melhora algumas funções em certas circunstâncias ...” (l. 11). 
 
04.  Observe o trecho: “... quando estamos muito tensos as palavras e as ideias parecem sumir da 

mente.” (l. 06 - 07). 
 Considerando-se o emprego das estruturas linguísticas, a correção gramatical quanto à 

uniformidade pronominal estará mantida se entre as palavras “da” e “mente”, acima, usarmos a 
palavra: 

 

 a) “tua”; 
 b) “sua”; 
 c) “vossa”; 
 d) “nossa”; 
 e) “nossas”. 
 
05.  A  palavra “as” em: “as prejudicam.” (linha 13) retoma, textualmente:  
 

 a)  “Pesquisas recentes” (l. 12); 
 b)  “situações estressantes” (l. 12); 
 c)  “a cognição e a memória” (l. 13); 
 d)  “as fortes” (l. 13); 
 e)  “as fortes ou prolongadas” (l. 13). 
 
06.  Assinale a opção em que a palavra apresentada pode ser flexionada gramaticalmente nos 

gêneros masculino e feminino.  
 

 a)  “detalhes” (l. 09). 
 b)  “pesquisadores” (l. 10). 
 c)  “fenômeno” (l. 10). 
 d)  “dicotomia” (l. 10). 
 e)  “circunstâncias” (l. 11). 
 
 Trecho para as questões 07 e 08. 
 

 “Ocasiões excitantes, emocionantes e grandiosas, inclusive as estressantes, são arquivadas 
facilmente.” (l. 04-05). 

 

07.   Para que o trecho acima passe a denotar uma ideia de passado, a expressão verbal “são 
arquivadas” deverá ser flexionada assim: 

 

      a)  “sejam arquivadas”; 
 b)  “são arquivadas”, da maneira como aparece originalmente no texto; 
 c)  “serão arquivadas”; 
 d)  “forem arquivadas”; 
 e)  “foram arquivadas”. 
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08.  Do ponto de vista gramatical, é CORRETO afirmar que “excitantes” está para “Ocasiões”, assim 
como: 

 

 a)  “marcantes” está para “eventos” (l. 02); 
 b)  “nada” está para “absolutamente” (l. 03); 
 c)  “sexual” está para “na infância” (l. 08); 
 d)  “maiores” está para “infinitamente” (l. 08); 
 e)  “bastante” está para “familiar” (l. 10-11). 
 
 Trecho para as questões 09 e 10. 
 

 “Pesquisas recentes mostram como situações estressantes leves ou moderadas melhoram a 
cognição e a memória, enquanto as fortes ou prolongadas as prejudicam.” (l. 12-13). 

 
09.  Assinale a opção cuja afirmação relativa à concordância verbal está INCORRETA.  
  

 a)  A forma verbal “mostram” concorda com “Pesquisas recentes”. 
 b)  A forma verbal  “melhoram” concorda com “situações...”. 
 c)  A forma verba “melhoram” concorda com “Pesquisas recentes”. 
 d)  A forma verbal “prejudicam” concorda com “as (situações) fortes ou prolongadas” 
 e)  Há correspondente de concordância para a forma verbal “prejudicam”. 
 
10.   Quanto ao que se apresenta em termos de relações sintáticas entre os termos, é CORRETO 

afirmar que: 
 

 a)  “situações estressantes” é sujeito de “mostram”;  
 b)  “Pesquisas recentes” é sujeito de “melhoram”;  
 c)  “as” em “as prejudicam” é sujeito de “prejudicam”; 
 d)  “situações estressantes” é sujeito de “melhoram”; 
 e)  “cognição e memória” é sujeito de “melhoram”. 
 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11. Analise os seguintes itens: 
 

   I –  A diferença entre dois processadores, um equipado com memória cache e o outro não, está 
na velocidade de acesso ao disco rígido. 

  II –  A diferença entre memória RAM e memória ROM é que a primeira mantém os dados, mesmo 
na falta de energia. 

 III –  Para conectarmos uma impressora ao computador, utilizamos principalmente a interface 
AGP. 

 IV –  Memória virtual é um espaço de armazenamento no disco rígido do computador que o 
sistema operacional usa junto com a memória RAM 

 V –  Memória flash é o tipo de memória utilizada em cartões de memória, pen-drives e memórias 
de câmeras. 

 

 Estão CORRETOS os itens: 
 

a) I, II, III, IV, V 
b) II, III 
c) IV, V 
d) I, IV, V 
e) I, IV 
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12. Assinale a alternativa CORRETA sobre o sistema Microsoft Windows XP, configuração padrão. 
 

a) No Windows Explorer, o modo de exibição Lista , exibe o nome, o tamanho e a data de criação 
dos arquivos. 

b) A área de transferência do Windows serve para facilitar o acesso aos aplicativos mais 
utilizados pelo usuário. Por padrão, Meu Computador, Lixeira e Internet Explorer podem ser 
acessados por ícones encontrados nessa área. 

c) O Gerenciador de dispositivos serve para listar todos os dispositivos de software existentes no 
computador. 

d) No Painel de Controle, é possível instalar programas, impressoras, cadastrar usuários e 
verificar várias informações sobre o sistema. 

e) O scandisk é utilizado para procurar arquivos infectados com vírus e reparar áreas danificadas. 
 
13. Identifique CORRETAMENTE os itens presentes na tela de abertura do Windows XP, na sua 

configuração padrão: 
 

a) Barra de inicialização rápida, Firewall, Barra de título. 
b) Firewall, Barra de título, Painel de controle. 
c) Área de Notificação, Painel de controle, Área de Notificação. 
d) Ícones da área de trabalho, Barra de inicialização rápida, Área de Notificação. 
e) Ícones da área de trabalho, Gerenciador de dispositivos, Anti-vírus. 

 
14. Analise as informações sobre os atalhos no Microsoft Word 2007. 
 

I. Ctrl + Y: usado para desfazer a última ação. 
II. Ctrl + O: usado para inserir um novo objeto. 
III. Ctrl + U: localizar e substituir uma determinada palavra no texto por outra 
IV. Ctrl + F: localizar alguma palavra no texto.  
V. Ctrl + barra de espaços: usado para remover a formatação de um parágrafo ou palavra 

selecionada. 
 
 Em relação aos itens acima, podemos concluir que: 
 

a) Todas as informações estão erradas. 
b) Apenas III e V estão corretas. 
c) Apenas I e II estão erradas. 
d) Apenas I e V estão erradas. 
e) Todas as informações estão corretas. 

 
15. No Microsoft Word 2007, configuração padrão, para inserir a configuração automática de um 

sumário , é necessário, além de outros ajustes: 

a) Na guia Referências, clicar no botão  

b) Na guia Início, clicar no botão . 

c) Na guia Inserir, clicar no botão . 

d) Na guia Revisão, clicar no botão . 

e) Na guia Exibição, clicar no botão  
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16. Considerando o Microsoft Word 2007, instalação padrão, escolha a alternativa que identifica, 
respectivamente, as descrições abaixo. 
• É uma série de comandos e instruções agrupadas como um único comando para realizar uma 

tarefa automaticamente. 
• Ferramenta utilizada para marcar e localizar textos importantes em seu documento. Funciona 

como um marca-texto. 
• Ferramenta utilizada para aplicar formatação de texto e alguma formatação gráfica básica, 

como bordas e preenchimentos. 
• Ferramenta usada para criar um conjunto de documentos, como uma carta modelo que é 

enviada a muitos clientes ou uma folha de etiquetas de endereço. 
 

a) Estilos de formatação, Mala Direta, Ferramenta Pincel, Macro. 
b) Macro, Ferramenta Realce, Ferramenta Pincel, Mala Direta. 
c) Mala Direta, Ferramenta Pincel, Ferramenta Desenho, Macro. 
d) Macro, Ferramenta Desenho, Ferramenta Realce, Mala Direta. 
e) Mala Direta, Ferramenta Realce, Estilos de formatação, Personalizar.  

 
17. Considere a figura abaixo, que mostra uma planilha digitada no MS-Excel 2007: 
 

 
  

 Ao lado dos títulos das colunas A e B aparece o ícone . Escolha a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE o ícone em questão. 

 

a) Setas de Formação condicional 
b) Setas de correção autográfica 
c) Setas de preenchimento automático 
d) Setas de classificação alfabética 
e) Setas de Filtro. 

 

18. Considere a figura abaixo, que mostra uma planilha digitada no MS-Excel 2007: 

 
 

 Selecionando as células de A1 a A4, e arrastando-as pela alça de preenchimento, (na borda da 
célula A4) até a célula A8, o resultado em A5 e A7 será, respectivamente: 
a) teresina e fms+4. 
b) teresina+2 e fms. 
c) teresina e fms. 
d) teresina+2 e fms+5. 
e) teresina+1 e fms+4. 
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19. Considere a figura seguinte, que ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6), e assinale a opção 
CORRETA: 

 
 

a) O botão  permite adicionar o endereço do site a uma pasta padrão, ou a outra criada pelo 
usuário, a fim de facilitar o próximo acesso, sem que seja necessário digitar o endereço do site 
novamente. 

b) O botão  serve para aumentar a fonte da página em questão. 

c) O botão  serve para voltar à página inicial. 

d) O botão  exclui o histórico do navegador, eliminando assim os registros que indicam que o 
site em questão foi acessado. 

e) O botão  serve para divulgar o site em questão nas redes sociais das quais o usuário faça 
parte. 

 

20. Considere a figura seguinte, que ilustra uma janela do MS-Outlook Express 6, e assinale a opção 
CORRETA: 
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a) No Outlook Express 6, o nome do servidor de email de saída geralmente é o POP3. 
b) No Outlook Express 6, o limite para envio de arquivo anexo é de 2 Mb. 

c) A opção, , indica as mensagens que estão salvas, mas ainda não foram 
enviadas. 

d) O Outlook Express 6 possui filtro de lixo eletrônico. 
e) No Outlook Express 6, o nome do servidor de email de entrada geralmente é o SMTP. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Analise as proposições relativas às Normas Regulamentadoras – NRs, e  marque, a 

seguir, a opção CORRETA. 
 

 a)  A observância das NRs desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições 
que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos 
sanitários dos Estados ou Municípios, e outras, oriundas de convenções e acordos 
coletivos de trabalho. 

 b)  As NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória 
pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e 
indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 c)  As NRs não são aplicadas em canteiros de obra, por serem consideradas área do 
trabalho de permanência temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e 
execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. 

 d)  Não é mandatório o empregador, a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 
serviços a aplicar as NRs. 

 e)  A NR deve ser adotada pelo empregador de profissionais liberais, sendo isentas desta 
obrigatoriedade as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras 
instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados. 

 

22.  Quanto ao acompanhamento dos cilindros dos extintores de pressão injetada, devem ser 
pesados semestralmente. Deve-se providenciar a sua recarga se a sua perda, em peso, 
for superior a: 

 

 a)  1 % do peso original; 
 b)  10% do peso original; 
 c)  2% do peso original; 
 d)  5% do peso original; 
 e)  8% do peso original. 
 

23.  Na instalação de caldeiras e vasos de pressão, segundo a NR-13, constitui risco grave e 
iminente a falta de: 

 

 a)  manual do proprietário e Registro de Segurança da caldeira; 
 b)  número de ordem dado pelo fabricante da caldeira; 
 c)  medidor de velocidade no sistema de exaustão e escape da caldeira; 
 d)  válvula de segurança instalada no controle de pressão da sala de controle; 
 e)  instrumento que indique a pressão do vapor acumulado. 
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24. Sobre os trabalhos em locais confinados,assinale a opção CORRETA. 
   I.  Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas 

não autorizadas. 
  II.  Manter condições atmosféricas aceitáveis quando da entrada do trabalhador para 

realização dos trabalhos, dispensando seu controle posterior. 
 III.  Proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 

mecânicos. 
 IV.  Promover a ventilação com oxigênio puro.  
 
 Está CORRETO o que se afirma APENAS  em: 
 
 a)  I 
 b)  I e III 
 c)  II e III 
 d)  II e IV 
 e)  IV 
 
25. Na Análise Ergonômica do Trabalho – AET, fatores como pausas, flexibilidade de parada 

e ginástica são considerados condições: 
 
 a)  organizacionais no trabalho; 
 b)  técnicas; 
 c)  ambientais laborais; 
 d)  de regulação no trabalho; 
 e)  cognitivas. 
 
26. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, é de responsabilidade do 

empregador, EXCETO: 
 

 a)  registrar o seu fornecimento ao trabalhador; 
 b)  fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho; 
 c)  responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 
 d)  responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
 e)  comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. 
 
27. Segundo a NR-26, considerando a padronização de cores na Sinalização de Segurança, 

as cores verde, preto e laranja são utilizadas, respectivamente, para: 
 

 a)  vigas colocadas à baixa altura; portas de saída de emergência; dispositivos de 
segurança; 

 b)  emblemas de segurança; espelhos de escadas; canalizações de água; 
 c)  fontes lavadoras de olhos; canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta 

viscosidade; canalização contendo ácido; 
 d)  chuveiros de segurança; botões de arranque; partes móveis de máquinas e 

equipamentos; 
 e)  passarelas e corredores de circulação; locais onde tenham sido enterrados materiais e 

equipamentos contaminados; canalizações de ar comprimido. 
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28. É equiparado ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado em qual das 
situações abaixo. 

 

 a)  Decorrente de campanha salarial, na execução de ordem ou na realização de serviço 
sob a autoridade do sindicato ou associação de classe, quando em comícios e 
aglomerações. 

 b)  Decorrente de doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 
exercício de atividade de voluntariado na comunidade social. 

 c)  No local e no horário do trabalho, em consequência de desabamento, inundação, 
incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 

 d)  Decorrente de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho, morador na mesma comunidade social ou quando da prática 
de esportes coletivos. 

 e)  Na prestação espontânea de qualquer serviço às empresas que tenham sofrido danos 
decorrentes de catástrofes climáticas e endemia regional. 

 
29. Sobre as diretrizes do PCMSO, é CORRETO afirmar que: 
 

 a)  são partes integrantes do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da 
saúde dos trabalhadores, devendo estar articuladas com o disposto nas demais NRs; 

 b)  deverão ter caráter de correção dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, 
inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de 
doenças profissionais à saúde dos trabalhadores; 

 c)  deverão considerar as questões sobre o bem estar do indivíduo e a coletividade de 
trabalhadores, privilegiando o uso de EPI, para proteção da saúde ocupacional do 
trabalhador; 

 d)  deverão ser planejadas com base nos riscos à saúde dos trabalhadores e 
implementadas com base no histórico de acidentes da empresa, especialmente os 
identificados nas avaliações previstas nas demais NR; 

 e)  deverão garantir implementação das normas regulamentadoras, bem como zelar pela 
sua eficácia. 

 

30. Analise as proposições transcritas a seguir, com base na NR-03,  que  regulamenta  
Embargo e Interdição e indique a opção CORRETA. 

 

   I -  Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que 
possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à 
integridade física do trabalhador. 

  II -  Considera-se obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, 
instalação, manutenção ou reforma. 

 III -  A interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de 
serviço, máquina ou equipamento. 

 IV -  O embargo implica a paralisação total ou parcial da obra. 
 

 a)  Nenhuma proposição está correta. 
 b)  Apenas três proposições estão corretas. 
 c)  Apenas duas proposições estão corretas. 
 d)  Apenas uma proposição está correta. 
 e) Todas as proposições estão corretas. 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde – FMS –  CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
12 

31. Segundo a NR 32, O PPRA, além do previsto na NR-09, na fase de reconhecimento, deve 

conter:  Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização 

geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, considerando, 

EXCETO: 
 

 a)  fontes de exposição e reservatórios; 

 b)  vias de transmissão e de saída; 

 c)  transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente; 

 d)  persistência do agente biológico no ambiente; 

 e) estudos epidemiológicos ou dados estatísticos. 

 

32. De acordo com 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, e 

para os serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária. O Plano de 

Proteção Radiológica deve contemplar os pontos a seguir: 

 

   I.  Estar dentro do prazo de vigência; 

  II.  Identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membros efetivos 

da equipe de trabalho do serviço; 

 III.  Fazer parte do PPRA do estabelecimento; 

 IV.  Fazer parte do PCMSO do estabelecimento; 

 V.  Ser apresentado na CIPA, quando existente na empresa, sendo sua cópia anexada às 

atas desta comissão. 

 

 Está INCORRETO o que se afirma APENAS em: 

 

 a)  I e V 

 b)  I e III 

 c)  II e III 

 d)  II e IV 

 e)  IV 

 

33. Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser 

armazenados a uma distância mínima  daqueles contendo gases oxidantes, tais como 

oxigênio e óxido nitroso. A distância mínima a ser utilizada é de: 

 

 a) 4 metros; 

 b)  6 metros; 

 c)  8 metros; 

 d)  10 metros; 

 e)  12 metros. 
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34. Conforme a classificação dos riscos biológicos no anexo I, da NR-32, assinale a   
sequência CORRETA dos riscos biológicos. 

 
• (   ) Classe de risco: baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com 

baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. 
• (  ) Classe de risco: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de 

disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser 
humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento. 

• (  ) Classe de risco: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade 
elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de 
transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser 
humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 

• ( ) Classe de risco: risco individual moderado para o trabalhador e com baixa 
probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser 
humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 

 

 a)  1 - 3 - 4 – 2. 
 b)  3 - 2 - 1 – 4. 
 c)   4 - 1 - 3 – 2.   
 d)  2 - 1 - 4 – 3. 
 e)  1 - 4 - 3 – 2. 
 
35. Numa instalação hospitalar na casa de máquinas, os operadores de equipamentos tais 

como compressores, geradores e bombas  expõem-se diariamente, durante 8 horas, à 
seguinte situação: 

 

Medições dB(A) resposta lenta Tempo de exposição diária (h) 
85 5 
91 1,5 (1 hora e 30 minutos) 
94 1,5 (1 hora e 30 minutos) 

 
 Os limites de tolerância legal, são: 
 

dB(A) Tempo máximo permissível por dia 
(h) 

85 8 
91 3 horas e 30 minutos 
94 2 horas e 15 minutos 

 

 Considerando a situação e os limites de tolerância indicados, calcule a dose equivalente 
(Deq) segundo o que estabelece a norma, que é de: 

 

 a)  0,65 
 b)  1,05 
 c)  1,65 
 d)  1,71 
 e)  1,85 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde – FMS –  CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
14

36. A indicação, no anexo 11, da NR-15 “Atividades e Operações Insalubres”, de que um 
agente químico possui “valor teto”, significa que: 

 
 a)  o valor-teto não deve ser superado em nenhum momento da jornada de trabalho; 
 b)  o valor-teto substitui o limite de tolerância; 
 c)  se for superado o limite de tolerância, deve ser considerado o valor-teto como limite 

máximo de exposição sem o uso de equipamento de proteção individual; 
 d)  a concentração acumulada deste agente químico durante toda a jornada de trabalho 

não deve ser superada; 
 e)  o valor-teto pode ser superado em algum  momento da jornada de trabalho. 
 
37. Das situações relacionadas a seguir, escolha a única que NÃO tem possibilidade de gerar 

o direito à percepção do adicional de periculosidade. 
 
 a)  Transporte de produto inflamável. 
 b)  Trabalho com ar comprimido. 
 c)  Trabalho com material radioativo. 
 d)  Trabalho com dinamite. 
 e)  Trabalho com eletricidade em alta tensão 
 
38. A Norma Regulamentadora NR-9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais- PPRA, considera nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas 
ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes 
ambientais ultrapassem os limites de exposição. No caso do ruído, o nível de ação 
corresponde à dose de 0,5(dose superior a 50%), que em decibéis é: 

 
 a)  42,5 (quarenta e dois vírgula cinco). 
 b)  80 (oitenta). 
 c)  85 (oitenta e cinco) 
 d)  88 (oitenta e oito). 
 e)  90 (noventa). 
 
39. A insalubridade é caracterizada por critério qualitativo e quantitativo. Assinale a opção que indica, 

CORRETAMENTE, os riscos físicos que são caracterizados pelo critério qualitativo. 
 
 a) Radiação não Ionizante; Frio; Umidade; Trabalho em Condições Hiperbáricas. 
 b) Radiação não Ionizante; Frio; Umidade; Vibração. 
 c) Radiação Ionizante; Calor; Frio; Vibração. 
 d) Radiação não Ionizante; Frio; Umidade; Vibração. 
 e) Vibração; Umidade; Radiação Ionizante; Trabalho em Condições Hiperbáricas. 
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40. Considerando as afirmações abaixo sobre a constituição da CIPA, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
   I.   A CIPA deve ser constituída por estabelecimento. 
  II.   A CIPA deve ser constituída por empresas que possuam empregados com vínculo de 

emprego regidos pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas e também para 
servidores públicos. 

 III.   No caso de empresas prestadoras de serviços deverão constituir CIPA considerando 
como estabelecimento o local onde os trabalhadores atuam. 

 
 a)  Somente a afirmação I está correta. 
 b)  Somente a afirmação III está correta. 
 c)  Somente as afirmações I e III estão corretas. 
 d)  Somente as afirmações II e III estão corretas. 
 e) Todas as afirmações estão corretas. 
 
41. Na NR-26 - Sinalização de Segurança, a cor Cinza Claro deverá ser usada para indicar: 
 
 a)  eletrodutos; 
 b)  canalizações de ar comprimido; 
 c)  canalizações em vácuo; 
 d)  canalizações contendo ácidos; 
 e)  canalizações de combustíveis líquidos. 
 
42. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e 

atenção constante, a NR-17, relativa à Ergonomia recomenda uma das seguintes 
condições de conforto: 

 
 a)  temperatura do ar acima de 23°C; 
 b)  níveis de ruído acima de 67  dB(A); 
 c)  umidade relativa do ar não superior a 40 por cento; 
 e)  exposição ao calor avaliada através do "índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo 

menor que 30,5”; 
 e)  velocidade do ar não superior a 0,75 m/s. 
 
43. Segundo a NR-15, Anexo No 11, são consideradas de risco grave e iminente as situações 

nas quais os trabalhadores ficam expostos, em locais de trabalho, a "asfixiantes simples", 
onde a concentração de oxigênio encontra-se abaixo de: 

 
 a)  28% em volume; 
 b)  20% em volume;  
 c)  18% em volume;  
 d)  38% em volume;  
 e)  40% em volume. 
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44. Em um ambiente de trabalho hospitalar, uma máquina funciona produzindo um nível de 
ruído de 82 dB. Dever-se-á instalar uma segunda máquina, idêntica à primeira. O nível de 
ruído esperado, quando as duas máquinas estiverem em operação, será de: 

  
 a) 82 dB 
 b) 84dB 
 c) 85dB 
 d) 160dB 
 e) 164 dB 
 
45. Assinale o item que define a caldeira correta para atendimento da NR-13 - Caldeiras e 

Vasos de Pressão. 
 
 a)  Caldeiras de categoria "A" são aquelas cuja pressão de operação é igualou superior a 

1960 kPa (19,98 kgf/cm2). 
 b)  Caldeiras de categoria "A" são aquelas cuja pressão de operação é inferior a 1960 kPa 

(19,98 kgf/ cm2). 
 c)  Caldeiras de categoria "C" são aquelas cuja pressão de operação é igualou superior a 

588 kPa (5,99 kgf/cm2). 
 d)  Caldeiras de categoria "C" são aquelas cuja pressão de operação é igualou inferior a 

588 kPa (5,99 kgf/cm2) e o volume interno é igual ou superior a 100 litros. 
 e)  caldeiras categoria "C" são todas as caldeiras que não se enquadram nas categorias 

anteriores. 
 
46. Com base na NR-1, avalie as proposições transcritas a seguir e indique a opção 

CORRETA. 
 
   I -  Estabelecimento, cada uma das unidades da empresa, funcionando em lugares 

diferentes, tais como: fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito, 
laboratório. 

  II -  Canteiro de obra, a área do trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem 
operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. 

 III -  Frente de trabalho, a área de trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem 
operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. 

 IV -  Cabe ao empregador: cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 
regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; elaborar ordens de serviço 
sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por 
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos. 

 
 a) Todas as proposições estão corretas. 
 b) Apenas três proposições estão corretas. 
 c) Apenas duas proposições estão corretas. 
 d) Apenas uma proposição está correta. 
 e) Nenhuma proposição está correta. 
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47. A Proteção contra incêndios (NR-23), estabelece que: 
 
 a)  os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,20 m acima do piso; 
 b)  deve existir um espaço livre, de pelo menos um metro, abaixo e ao redor dos pontos de 

saída dos chuveiros automáticos (sprinklers); 
 c)  cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada seis meses, examinando-se 

o seu aspecto externo, os lacres, os manômetros, e recarregados anualmente; 
 d)  o método de abafamento por meio de areias (balde de areia) poderá ser utilizado como 

variante nos fogos de classes A e B; 
 e)  os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente e 

providenciada a sua recarga, caso a perda de peso for além de 20% do peso original. 
 
48. Conforme a portaria número 3214, de 08 de Junho de 1978, a Norma Regulamentadora 

(NR) que trata de resíduos industriais é: 
 
 a)  NR-14 
 b)  NR-24 
 c)  NR-25 
 d)  NR-28 
 e)  NR-30 

 
 Leia o texto abaixo e responda à questão 49. 
 

Estudos realizados em trabalhadores expostos a crisótila, concluíram que: “Foi 
absolutamente impossível determinar um limite de tolerância para os modelos 
matemáticos desenvolvidos para interpretar as relações exposição-resposta, tanto 
para o câncer de pulmão, quanto para a doença parenquimatosa ocupacional. 
Somente foi conseguido um limite de exposição seguro na concentração zero. 
Portanto, as análises não conseguem dar suporte aos argumentos a favor de um 
limite seguro para a exposição à crisótila, quer em termos de câncer de pulmão, quer 
em termos de pneumoconiose”. 

 
49.  A substância à qual se refere o texto é um dos principais agentes de risco para o 

desenvolvimento de: 
 
 a) asbestose; 
 b) antracossilicose; 
 c) siderose; 
 d) beriliose; 
 e) silicose. 
 
 
50. NÃO constitui etapa do desenvolvimento de um Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA). 
 
 a) Antecipação e reconhecimento dos riscos. 
 b) Registro e divulgação dos dados. 
 c) Monitorização biológica dos trabalhadores expostos. 
 d) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhos. 
 e) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. 
 


