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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

seguinte. 
 

Os homens-placa 

 

 Uma cabeleira cor-de-rosa ou verde, um nariz de palha-

ço, luvas de Mickey gigantescas, pouco importa. Eis que surge 

numa esquina, e replica-se em outras dez, o personagem mais 

solitário de nossas ruas, o homem-placa das novas incorpora-

ções imobiliárias. Digo homem-placa, não porque ele seja vítima 

do velho sistema de ficar ensanduichado entre duas tábuas de 

madeira anunciando remédios ou espetáculos de teatro, nem 

porque, numa versão mais recente, amarrem-lhe ao corpo um 

meio colete de plástico amarelo para avisar que se compra ouro 

ali por perto. Ele é homem-placa porque sua função é mostrar, a 

cada encruzilhada mais importante do caminho, a direção certa 

para o novo prédio de apartamentos que está sendo lançado. 

 Durante uma época, a prática foi encostar carros ve-

lhíssimos, verdadeiras sucatas, numa vaga de esquina, colo-

cando o anúncio do prédio em cima da capota. O efeito era 

ruim, sem dúvida. Como acreditar no luxo e na distinção do edi-

fício Duvalier, com seu espaço gourmet e seu depósito de vinho 

individual, se todo o sonho estava montado em cima de um 

Opala 74 cor de tijolo com dois pneus no chão? 

 Eliminaram-se os carros-placa, assim como já pertencem 

ao passado os grandes lançamentos performáticos do mercado 

imobiliário. A coisa tinha, cerca de dez anos atrás, proporções 

teatrais. Determinado prédio homenageava a Nova York eterna: 

mocinhas eram contratadas para se fantasiarem de Estátua da 

Liberdade, com o rosto pintado de verde, a tocha de plástico 

numa mão, o folheto colorido na outra. Ou então era o Tio Sam, 

eram Marilyns e Kennedys, que ocupavam a avenida Brasil, a 

Nove de Julho, as ruas do Itaim. 

 Esses homens e mulheres-placa não se comparam se-

quer ao guardador de carros, que precisa impor certa presença 

ao cliente incauto. Estão ali graças à sua inexistência social. Só 
que sua função, paradoxalmente, é a de serem vistos; um cabe-

lo azul, um gesto repetitivo apontando o caminho já bastam. 
 

(Adaptado de: Marcelo Coelho, www.marcelocoe lho.folha. 
blogspot.uol.com ) 

 
1. Os homens e mulheres-placa, no desempenho de sua 

função, evidenciam o paradoxo 
 

(A) da reduzida eficácia que esse antigo e bem-sucedi-
do recurso publicitário obtém nos dias atuais. 

 
(B) de se preservar o romantismo do passado na utili-

zação de uma técnica moderna de comunicação. 
 
(C) de se chamar a atenção para a ostensiva presença 

pública de quem está imerso no anonimato. 
 
(D) da teimosa insistência dos empreendedores finan-

ceiros numa anacrônica tática de vendas. 
 
(E) da resignação com que fazem de seus próprios cor-

pos matéria de propaganda imobiliária. 

2. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. Destituídos de qualquer qualidade pessoal, os ho-

mens-placa, em sua função mais recente, funcio-
nam como meros sinalizadores físicos da localiza-
ção dos negócios. 

 
 II. No terceiro parágrafo, as referências à Estátua da 

Liberdade, Marilyns e Kennedys mostram como a 
propaganda se vale de imagens estereotipadas 
para incutir prestígio em certos produtos. 

 
 III. A despersonalização a que se submetem os ho-

mens e mulheres-placa só não é maior do que a 
que sofre um guardador de carros. 

 
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) II, somente. 

_________________________________________________________ 
 

3. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o 
sentido de um segmento em: 

 
(A) replica-se em outras dez (1o parágrafo) = contesta-

se em dez outras. 
 

(B) incorporações imobiliárias (1o parágrafo) = admis-
sões de imóveis. 

 
(C) lançamentos performáticos (3o parágrafo) = propul-

sões cuidadosas. 
 

(D) impor certa presença (4o parágrafo) = submeter a 
aparência. 

 
(E) graças à sua inexistência social (4o parágrafo) = 

devido à falta de sua identidade pública. 
_________________________________________________________ 
 

4. O autor justifica a afirmação O efeito era ruim, sem dúvida, 
(2o parágrafo) mostrando 

 
(A) o contrassenso de se anunciar um produto sofistica-

do por meio de um recurso grosseiro. 
 

(B) o modesto resultado financeiro que se obtém pela 
publicidade apoiada em homens-placa. 

 
(C) a ineficácia de uma propaganda sofisticada voltada 

para uma clientela de pouco poder aquisitivo. 
 

(D) a impossibilidade de se tentar exaltar simultanea-
mente aspectos contraditórios de um produto. 

 
(E) o pífio resultado obtido por quem busca valorizar o 

que é barato por meio de recursos baratos. 
_________________________________________________________ 
 

5. No 3o parágrafo, o autor se vale da expressão A coisa 
referindo-se, precisamente,  

 
(A) à eliminação mais que justificável dos carros-placa. 

 
(B) ao prestígio inconteste dos mais antigos recursos 

publicitários. 
 

(C) às características  teatrais dos carros-placa. 
 

(D) aos desempenhos teatrais das campanhas 
imobiliárias. 

 
(E) ao inesperado crescimento do mercado imobiliário. 
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6. Está clara e correta a redação deste livre comentário so-
bre o texto: 
 
(A) Há momentos onde o afã de se fazer propaganda 

não mede esforços para lançar mão dos mais gro-
tescos recursos.  

(B) Ainda se vê em grandes cidades as figuras antagô-
nicas de pobres entalados em cartazes nos quais se 
diz venderem ouro.  

(C) Muitos acreditam ter requinte em morar num edifício 
de nome estrangeiro, além das novidades ligadas à 
onda de gastronomia.  

(D) Quando o corpo humano se reduz em suporte exclu-
sivamente material para qualquer coisa, nossa digni-
dade deixa de ter preço.  

(E) Requer-se de um guardador de carros, diferente-
mente do que ocorre com um homem-placa, que te-
nha iniciativa e presença. 

_________________________________________________________ 
 

7. Estão plenamente observadas as normas de concordância 
verbal na frase: 
 
(A) Destinam-se aos homens-placa um lugar visível nas 

ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a 
visibilidade social.  

(B) As duas tábuas em que se comprimem o famigerado 
homem-placa carregam ditos que soam irônicos, 
como “compro ouro”.  

(C) Não se compara aos vexames dos homens-placa a 
exposição pública a que se submetem os guardado-
res de carros.  

(D) Ao se revogarem o emprego de carros-placa na pro-
paganda imobiliária, poupou-se a todos uma de-
monstração de mau gosto.  

(E) Não sensibilizavam aos possíveis interessados em 
apartamentos de luxo a visão grotesca daqueles ve-
lhos carros-placa. 

_________________________________________________________ 
 

8. É preciso corrigir , devido à má estruturação, a redação 
da seguinte frase: 
 
(A) Não se sabe a quem ocorreu a ideia, uma vez que 

condomínios de luxo certamente não combinam com 
sucata, de que usaram como base de anúncio.  

(B) Alguém, num momento infeliz, teve a lamentável 
ideia de usar carros velhos como suporte de propa-
ganda para a venda de imóveis de luxo.  

(C) Definitivamente, quem procura imóvel com espaço 
gourmet ou depósito de vinho individual não se dei-
xará atrair pela propaganda apoiada num velho 
Opala de cor berrante.  

(D) Os homens-placa ficam ensanduichados entre tá-
buas ou pranchas de metal, transportando-as pelas 
ruas reduzidos à condições de suporte.  

(E) Sensibilizou-se o autor do texto com a condição hu-
milhante desses homens e mulheres-placa, tratados 
como se fossem coisas, destituídos de sua humani-
dade. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 9 a 15 referem-se ao texto 
seguinte.  

Meios e fins  
 O crítico José Onofre disse uma vez que a frase “não se 
faz uma omelete sem quebrar ovos” é muito repetida por gente 
que não gosta de omelete, gosta do barulhinho dos ovos sendo 
quebrados. Extrema esquerda e extrema direita se parecem não 
porque amam seus ideais, mas porque amam os extremos, têm 
o gosto pelo crec-crec.  
 A metáfora da omelete é “o fim justifica os meios”, em 
linguagem de cozinha. O fim justificaria todos os meios extre-
mos de catequização e purificação, já que o fim é uma humani-
dade melhor – só variando de extremo para extremo o conceito 
de “melhor”. 

 Todos os fins são nobres para quem os justifica, seja 
uma sociedade sem descrentes, sem classes ou sem raças 
impuras. O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos tem 
uma genealogia respeitável, a ideia de regeneração (dos outros) 
pelo sofrimento e pelo sangue acompanha a humanidade desde 
as primeiras cavernas. Ou seja, até os sádicos têm bons 
argumentos. Mas o fim das ideologias teria decretado o fim do 
horror terapêutico, do mito da salvação pela purgação que o 
século passado estatizou e transformou no seu mito mais 
destrutivo. 
 O fracasso do comunismo na prática acabou com a des-
culpa, racional ou irracional, para o stalinismo. O tempo não 
redimiu o horror, o fim foi só a última condenação dos meios.  

(Adaptado de: Luis Fernando Verissimo, O mundo é bárbaro ) 
 
9. Para o crítico José Onofre, muitos dos que repetem a fra-

se “não se faz uma omelete sem quebrar ovos” querem, 
com ela,   
(A) justificar o difícil caminho que deve ser penosamente 

trilhado para se chegar a um bom resultado.  
(B) mascarar o gosto pela violência mesma dos pro-

cessos radicais, independente dos objetivos finais.  
(C) revelar a necessidade da violência quando o fim últi-

mo pretendido for o da  conciliação permanente.  
(D) despertar a consciência de quem trabalha para o 

oportunismo de quem somente colhe os frutos do la-
bor alheio.  

(E) ilustrar a tese de que aos mais altos ideais corres-
ponde sempre a exigência dos mais altos sacrifícios. 

_________________________________________________________  
10. As palavras catequização (doutrinação religiosa) e purifi-

cação (tornar puro, depuração, limpeza), do segundo pa-
rágrafo, têm, respectivamente, desdobramentos nas se-
guintes expressões do terceiro parágrafo:  
(A) sem classes e genealogia respeitável. 
(B) regeneração pelo sofrimento e o fim das ideologias. 
(C) sem descrentes e regeneração pelo sangue. 
(D) regeneração pelo sangue e sem classes. 
(E) o fim das ideologias e o mito da salvação. 

_________________________________________________________  

11. Resume em linguagem correta o sentido do último pará-
grafo do texto o que está em:  
(A) A desculpa de que era necessário o horror do 

stalinismo, irremissível, desapareceu com o fracasso 
do comunismo.  

(B) Com o fim do comunismo sem remissão, pretendeu-
se não haver mais desculpa mediante os horrores do 
stalinismo.  

(C) O fracasso do comunismo e do stalinismo não redi-
miram o tempo de horrores, tanto quanto a justifica-
ção dos meios.  

(D) Quem desculpasse, pela razão ou não, os horrores 
do stalinismo, não irá mais justificá-lo pelo fracasso 
do comunismo.  

(E) Os horrores do stalinismo e o fracasso do comunismo 
foram meios para fins condenáveis, ora cessados. 

_________________________________________________________ 
 

12. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se 
numa forma do plural  para preencher adequadamente a 
lacuna da frase:  
(A) Os ovos de que se ...... (compor ) a omelete ilustram 

o caso em que a violência  de um ato se justifica 
pela causa a que serve.  

(B) A todos os meios extremos ...... (costumar ) correspon-
der, segundo os radicais, uma justificativa aceitável.  

(C) Mesmo aos maiores sádicos ...... (poder ) ocorrer 
uma certa direção de argumentos  para justificar 
seus horrores.  

(D) Agrada aos extremistas propagar que, a menos que 
se ...... (quebrar ) ovos, nunca se fará uma omelete.  

(E) Aos sádicos ...... (dever ) agradar ouvir os ovos que-
brando-se, como preâmbulo de uma omelete. 
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13. Está adequada a correlação entre tempos e modos ver-
bais na frase: 

 
(A) Um fim talvez justificaria os meios caso estes impli-

carem sacrifícios que não se distribuam desigualmente. 
 

(B) Ele acredita que haverão de justificar-se todos os 
meios quando os fins representarem um ganho de 
alcance coletivo. 

 
(C) Tão logo fossem denunciados os horrores do 

stalinismo, os comunistas devem ter revisto suas an-
tigas convicções. 

 
(D) Será que alguém acreditou que uma sociedade sem 

classes e sem preconceitos possa ter-se formado 
num regime autoritário? 

 
(E) Se a catequese pudesse propagar a fé religiosa sem 

recorrer à intimidação, talvez os convertidos tenham 
sido mais numerosos.  

_________________________________________________________ 
 

14. Pode-se substituir o elemento sublinhado pelo que está 
negritado entre parênteses, sem prejuízo para a correção 
e o sentido da frase, no seguinte caso: 

 
(A) Extrema esquerda e extrema direita se parecem não 

porque amam seus ideais, mas porque amam os 
extremos. (não obstante ) 

 
(B) Todos os fins são nobres para quem os justifica. 

(com  aquele que ) 
 

(C) O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos 
tem uma genealogia respeitável. (extrinsecamente ) 

 
(D) (...) o fim é uma humanidade melhor – só variando 

de extremo para extremo o conceito de melhor. (a 
menos que varie ) 

 
(E) O fim justificaria todos os meios extremos, já que o 

fim é uma humanidade "melhor". (porquanto ) 
_________________________________________________________ 
 

15. A exclusão das vírgulas NÃO alterará o sentido da seguin-
te frase: 

 
(A) O fracasso do comunismo, na prática, acabou com a 

desculpa para o stalinismo. 
 

(B) Quem recorre aos meios extremos, condenados pelos 
democratas, costuma dá-los como necessários. 

 
(C) Até mesmo os sádicos se valem, aqui e ali, de argu-

mentos dados como irrefutáveis. 
 

(D) Mesmo os stalinistas, que não acreditavam nesses 
horrores, passaram a execrar seu velho ídolo. 

 
(E) As metáforas, que costumam tornar mais concretas 

as ideias,  são úteis e expressivas. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Informática 
 
16. Windows Flip e Windows Flip 3D são funcionalidades para 

gerenciar janelas. Em relação aos sistemas operacionais 
Windows XP e Windows Vista é correto afirmar: 

 
(A) Ambos integram as duas funcionalidades.  
(B) O XP utiliza apenas o Flip por meio da combinação 

das teclas Alt e Tab.  
(C) No Vista inexiste o Flip, já que o Flip 3D engloba as 

duas funcionalidades.  
(D) No Vista, o Flip 3D é utilizado por meio da combi-

nação das teclas logotipo Windows e Tab.  
(E) O XP utiliza apenas o Flip por meio da combinação 

das teclas logotipo Windows e Tab. 

17. No Microsoft Word 2003 a utilização dos assistentes é 
configurada a partir do menu Ajuda e, em casos específi-
cos um assistente pode ser encontrado em outro menu da 
barra de menus. No BrOffice.org 3.1 Writer, os assistentes 
estão disponíveis  no item Assistentes do menu 

 
(A) Arquivo. 
(B) Editar. 
(C) Exibir. 
(D) Formatar. 
(E) Ferramentas. 

_________________________________________________________ 
 

18. No Mozilla Thunderbird 2.0, 
 
(A) a agenda permite configurar vários tipos de alarmes 

de compromissos.  
(B) contas de usuários de webmail podem ser acessa-

das pelo Thunderbird simplesmente fornecendo o 
nome de usuário e senha.  

(C) tentativas de golpe, no qual a mensagem recebida é 
usada para convencer o usuário a fornecer dados 
pessoais, são alertadas pela ferramenta anti-spam.   

(D) uma conexão segura pode ser configurável por meio 
do protocolo SMTP.  

(E) o campo Cco é utilizado para criptografar a mensa-
gem a ser enviada. 

_________________________________________________________ 
 

19. Na Internet, 
 

(A) Cookies são grupos de dados gravados no servidor 
de páginas, acerca de costumes de navegação do 
usuário para facilitar seu próximo acesso ao site.  

(B) um serviço de  banda larga ADSL pode disponibilizar 
velocidade superior a 10 MB, quando conectado à 
porta serial.  

(C) um serviço hospedado em um servidor pode ser 
acessado pela URL ou pelo seu endereço IP.  

(D) uma forma de se fazer uma pesquisa com maior 
objetividade e se obter respostas mais próximas do 
tema pesquisado em sites de busca é fazer uma 
pergunta direta, encerrada com ponto de inter-
rogação.  

(E) o download é uma transferência de arquivos de 
algum ponto da Internet para o computador do 
usuário, por meio do servidor SMTP. 

_________________________________________________________ 
 

20. Em relação a organização e gerenciamento de arquivos e 
pastas no ambiente Windows XP, é correto afirmar: 

 
(A) No Windows Explorer, o bloqueio de uma pasta para 

uso apenas de seu proprietário é indicado pela pre-
sença da figura de uma mão integrada ao respectivo 
ícone.  

(B) O uso combinado das teclas Shift, Alt e Del serve 
para apagar um arquivo, sem que ele seja encami-
nhado para a lixeira.  

(C) A organização de pastas e arquivos pode ser feita 
dentro do painel esquerdo do Windows Explorer.  

(D) A renomeação de uma pasta ou arquivo pode ser 
feita tanto no painel esquerdo quanto no painel 
direito do Windows Explorer.  

(E) Usar o mouse para arrastar um arquivo de uma 
pasta para outra, dentro do mesmo drive de disco é 
uma operação de  recortar e colar, sucessivamente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

21. O segurado que sofreu acidente de trabalho   
(A) tem garantido o recebimento fiel do salário-de-contri-

buição ou por membros de seu grupo famíliar/depen-
dentes, desde que representado pelo sindicato a que 
corresponda a sua categoria laboral.  

(B) tem garantidas as prestações acidentárias devidas, 
motivadas exclusivamente por lesão corporal ou per-
turbação funcional que cause surdez; caso o bene-
fício tenha sido concedido por médico residente, o 
segurado deverá ressarcir os cofres públicos dos 
valores indevidamente recebidos.  

(C) tem garantida a abertura de ação regressiva contra 
os responsáveis, mesmo que não tenha havido ne-
gligência quanto às normas de segurança e saúde 
do trabalho ou ainda, descuido quanto à proteção in-
dividual e coletiva.  

(D) tem garantido o pagamento, pela Previdência Social, 
das prestações do sistema de financiamento de mo-
radias para o trabalhador de baixa renda e de 
despesas decorrentes de compra de produtos de ali-
mentação.  

(E) tem garantida a manutenção do seu contrato de tra-
balho na empresa, pelo prazo mínimo de 12 meses, 
após a cessação do auxílio-doença acidentário, in-
dependentemente da percepção de auxílio-acidente. 

_________________________________________________________  

22. É equiparado ao acidente de trabalho o acidente sofrido 
pelo segurado  
(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 ca-
sos fortuitos ou decorrentes de força maior.  

(D) decorrente de ato de agressão, sabotagem ou terro-
rismo praticado por terceiro ou companheiro de tra-
balho, 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. 

_________________________________________________________  

23. Sobre a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT e 
consequentes desencadeamentos, considere:  

 I. Na ocorrência do acidente de trabalho o empregado 
deve levar o fato ao conhecimento da empresa e 
esta, por sua vez, deve comunicar o fato ao Minis-
tério do Trabalho e ao Sindicato.  

 II. A comunicação do acidente gera o processo adminis-
trativo com a finalidade de proteger o empregado, pa-
ra apurar as causas e consequências do fato, e tam-
bém para liberar o benefício adequado ao acidentado.  

 III. As informações das CAT’s determinam a ordem de 
ocorrência de novos acidentes por importância, tipo ou 
gravidade da lesão, assim como a classificação dos 
atos demandados pela CIPA, tendo em vista a culpa-
bilidade da empresa decorrente das investigações e 
informações complementares sobre o acidente.  

Está correto o que se afirma em  
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 

24. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
tem como atribuição: 

 
(A) Realizar, periodicamente, verificações nos ambien-

tes e condições de trabalho visando a identificação 
de situações que venham a trazer riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores. 

 
(B) Divulgar informações relativas à segurança e saúde 

no trabalho e prevenir doenças decorrentes ou não 
do trabalho, de modo a preservar a saúde do traba-
lhador. 

 
(C) Prevenir acidentes, considerados do trabalho ou 

não, com a finalidade de preservar a vida dos operá-
rios. 

 
(D) Realizar cursos, treinamentos e campanhas que jul-

gar necessários para a melhoria da qualidade e pro-
dutividade da empresa. 

 
(E) Cuidar da saúde dos trabalhadores, propondo a con-

tratação de planos de saúde com cobertura contra 
quaisquer doenças que possam atingir os empre-
gados. 

_________________________________________________________ 
 

25. Sobre o Decreto no 3.048/99, que aprova o Regulamento 
da Previdência Social, considere: 

 
 I. O Ministério do Trabalho é responsável pela ado-

ção e uso das medidas coletivas e individuais de 
proteção e saúde do trabalhador. 

 
 II. É dever da empresa prestar informações pormeno-

rizadas sobre os riscos da operação a executar e 
dos produtos a manipular. 

 
 III. Nos casos de negligência quanto às normas de se-

gurança e saúde do trabalho indicadas para a pro-
teção individual e coletiva, a Secretaria do Trabalho 
e Emprego proporá ação regressiva contra os res-
ponsáveis. 

 
Está correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) III, apenas. 
_________________________________________________________ 
 

26. Estão entre os tipos de exames médicos previstos 
no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupaci-
onal (PCMSO): 

 
(A) a avaliação rítmica, o clínico-profissional e a determi-

nação de grau de risco. 
 
(B) a mudança de função, a hipertensão e o estudo pro-

fissiográfico. 
 
(C) o demissional, o detalhamento estruturado e a perio-

dicidade permanente. 
 
(D) o periódico, o físico-complementar e a determinação 

de toxiologia. 
 
(E) o admissional, o periódico e o retorno ao trabalho. 
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27. Sobre as Normas Regulamentadoras − NRs pode-se 
afirmar: 

 
(A) A observância das NRs desobriga as empresas do 

cumprimento de outras disposições que, com rela-
ção à matéria, sejam incluídas em códigos de obras 
ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municí-
pios, e outras, oriundas de convenções e acordos 
coletivos de trabalho. 

 
(B) As NRs, relativas à segurança e medicina do traba-

lho, são de observância obrigatória pelas empresas 
privadas e públicas e pelos órgãos públicos da admi-
nistração 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 perma-
nência 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 indivi-

dual ou coletiva, que, assumindo os riscos da ativi-
dade econômica, admite, assalaria e dirige a presta-
ção pessoal de serviços a aplicar as NRs.  

 
(E) A NR deve ser adotada pelo empregador de profis-

sionais liberais, sendo isentas desta obrigatoriedade 
as instituições de beneficência, as associações re-
creativas ou outras instituições sem fins lucrativos, 
que admitem trabalhadores como empregados. 

_________________________________________________________ 
 

28. Sobre PCMSO, considere: 
 
 I. Atestados obtidos junto a médicos ou entidades 

que não integram o sistema de saúde local são 
considerados e reconhecidos pelo Ministério do 
Trabalho, quando da fiscalização do PCMSO. 

 
 II. Por ser um programa anual, o PCMSO precisa ser 

planejado, implantado, executado e avaliado, de-
vendo existir cronograma elaborado e arquivado, 
que, havendo fiscalização antes da conclusão efeti-
va do programa, esta não poderá notificar ou autuar 
a empresa, mesmo que o cronograma não esteja 
sendo cumprido. 

 
 III. Estão entre os documentos que a empresa deve 

apresentar, em caso de fiscalização, o Contrato de 
Prestação de Serviços para o PCMSO; Planeja-
mento do PCMSO; Atestados de Saúde Ocupa-
cional − ASOs e Comprovantes de pagamento das 
mensalidades pelo custeio do programa. 

 
Está correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

29. 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 se-
gurança 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. 

30. Sobre as diretrizes do PCMSO, é correto afirmar: 
 

(A) São partes integrantes do conjunto mais amplo de 
iniciativas da empresa no campo da saúde dos 
trabalhadores, devendo estar articuladas com o dis-
posto nas demais NRs. 

 
(B) Deverão ter caráter de correção dos agravos à 

saúde relacionados ao trabalho, inclusive de nature-
za subclínica, além da constatação da existência de 
casos de doenças profissionais à saúde dos traba-
lhadores. 

 
(C) Deverão considerar as questões sobre o bem estar 

do indivíduo e a coletividade de trabalhadores, pri-
vilegiando 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 regula-

mentadoras, bem como zelar pela sua eficácia. 
_________________________________________________________ 
 

31. Segundo a NR-26, considerando a padronização de cores 
na Sinalização de Segurança, as cores verde, preto e la-
ranja são utilizadas, respectivamente, para 

 
(A) vigas colocadas a baixa altura; portas de saída de 

emergência; dispositivos de segurança. 
 
(B) emblemas de segurança; espelhos de escadas; ca-

nalizações de água. 
 
(C) fontes lavadoras de olhos; canalizações de inflamá-

veis 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. 

_________________________________________________________ 
 

32. Considere o procedimento a seguir: 
 

Ficar de pé, atrás, com seus braços ao redor da cintura do 
socorrido, colocando a sua mão fechada com o polegar 
para dentro, contra o abdômen da vítima, ligeiramente aci-
ma do umbigo e abaixo do limite das costelas, agarrando, 
na sequência, firmemente o pulso com a outra mão e 
exercendo um rápido puxão para cima.  

 
O nome e a aplicação da intervenção de primeiros so-
corros que consta deste procedimento, são respectiva-
mente: 

 
(A) Manobra de Heimlich – desengasgamento. 
 

(B) Massagem cárdio-pulmonar − ressuscitação. 
 

(C) Artifício de Johnson − retomada de consciência. 
 

(D) Massagem cardíaca com alongamento − estabili-
zação da pulsação. 

 
(E) Pressão carotídea – verificação dos sinais vitais. 
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33. O Setor de Engenharia de Segurança de uma empresa de 
montagem de instalações de estruturas metálicas realizou o 
dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), to-
mando por base os 550 empregados e as normas vigentes. 
Obteve assim uma composição com, no mínimo, os seguin-
tes profissionais: 

 
(A) 1 Médico do Trabalho e 3 Enfermeiros do Trabalho. 
 
(B) 2 Engenheiros de Segurança do Trabalho e 1 Mé-

dico do Trabalho. 
 
(C) 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 2 Técnicos 

de Segurança do Trabalho e 1 Enfermeiro do Traba-
lho. 

 
(D) 2 Técnicos de Segurança do Trabalho,1 Médico do 

Trabalho e 2 Auxiliares de Enfermagem do Trabalho. 
 
(E) 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 4 Técnicos 

de Segurança do Trabalho, 1 Médico do Trabalho e 
1 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 

_________________________________________________________ 
 

34. Num programa de proteção contra incêndio baseado na 
NR-23, a área a ser protegida é de 50 m × 60 m, classifi-
cada como risco de fogo grande, com área coberta por 
unidade de extintores de 150 m2, não levando em consi-
deração a distância máxima a ser percorrida. Para o aten-
dimento destas condições, a quantidade de unidades 
extintoras e o número de extintores de gás carbônico de 
2 quilos necessários são, respectivamente, 

 
(A) 18 unidades extintoras e   9 extintores. 
 
(B) 18 unidades extintoras e 18 extintores. 
 
(C) 20 unidades extintoras e 20 extintores. 
 
(D) 20 unidades extintoras e 60 extintores. 
 
(E) 60 unidades extintoras e 20 extintores. 

_________________________________________________________ 
 

35. 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 ex-
terno, 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 fo-
gos de classes A e B. 

 
(E) os cilindros dos extintores de pressão injetada de-

verão ser pesados semestralmente e providenciada 
a sua recarga, caso a perda de peso for além de 
20% do peso original. 

_________________________________________________________ 
 

36. Um ambiente de trabalho onde o telhado está sujeito a 
uma temperatura em torno de 150 °C exige a utilização de 
sistema de combate a incêndio dotado de splinkers da 
classe de temperatura muito alta, que tem a especificação 
do limite de temperatura e a cor do líquido termo-sensível 
constante da ampola, respectivamente, conforme norma 
vigente, correspondente a  

 
(A) 153 °C e verde. 
 
(B) 160 °C e azul. 
 
(C) 174 °C e amarela. 
 
(D) 182 °C e roxa. 
 
(E) 195 °C e preta. 

37. Um armazém de material explosivo contendo pólvoras 
químicas e artifícios pirotécnicos, com capacidade para 
45.000 kg deve estar instalado distante de edifícios habita-
dos e rodovias, respectivamente, 

 
(A)   45 m  e  60 m. 
 
(B)   75 m  e  60 m. 
 
(C)   90 m  e  45 m. 
 
(D)   90 m  e  90 m. 
 
(E) 110 m  e  90 m. 

_________________________________________________________ 
 

38. A atividade de treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o 
uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, 
para reduzir a incidência de acidentes, é de responsabili-
dade do 

 
(A) Enfermeiro do Trabalho. 
 
(B) Médico do Trabalho. 
 
(C) Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
(D) Engenheiro do Trabalho. 
 
(E) Analista de Recursos Humanos. 

_________________________________________________________ 
 

39. Sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de 
trabalho, é correto afirmar:  

 
(A) Admitem-se instalações sanitárias de uso coletivo 

para ambos os sexos, desde que haja horários defi-
nidos para uso por trabalhadores de cada sexo. 

 
(B) No mictório do tipo calha, de uso coletivo, cada seg-

mento de 0,45 m corresponderá a um mictório do 
tipo cuba. 

 
(C) Os lavatórios poderão ser formados por calhas re-

vestidas com materiais impermeáveis e laváveis, tor-
neiras de metal, tipo comum, espaçadas de 0,60 m, 
sendo uma torneira para cada grupo de 20 traba-
lhadores. 

 
(D) As paredes dos sanitários deverão ser construídas 

em vedação de gesso, madeira ou tijolo comum, re-
vestidas com grafiatto ou massa corrida, de forma a 
mantê-las impermeáveis e laváveis. 

 
(E) Os gabinetes sanitários deverão ter paredes divisó-

rias com altura mínima de 1,80 m e seu bordo infe-
rior não poderá situar-se a mais de 0,25 m acima do 
pavimento. 

_________________________________________________________ 
 

40. Considerando os locais de trabalho como salas de contro-
le, laboratórios e escritórios, onde são executadas ativida-
des que exijam solicitação intelectual e atenção constan-
tes, segundo a NR-24, destacam-se entre as condições de 
conforto recomendadas  

 
(A) níveis de ruído entre 80 dB e 86 dB. 
 
(B) índice de temperatura efetiva entre 20 °C e 23 °C. 
 
(C) velocidade do ar não superior a 2,5 m/s. 
 
(D) umidade relativa do ar não inferior a 25%. 
 
(E) iluminação geral ou suplementar com índices entre 

70 e 85 lumen. 
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41. Segundo o programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), deverão ser adotadas medidas necessárias e 
suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle 
dos riscos ambientais quando 

 
(A) já se adotaram medidas que justifiquem a formação 

de agentes de interferência à saúde. 
 
(B) for identificado risco à saúde, na fase conclusiva. 
 
(C) os resultados das avaliações qualitativas da exposi-

ção dos trabalhadores excederem os valores dos 
limites previstos na NR-09. 

 
(D) for identificado risco potencial à saúde, na fase de 

reconhecimento e finalização. 
 
(E) ficar caracterizado, através do controle médico da 

saúde, o nexo causal entre danos observados na 
saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a 
que eles ficam expostos. 

_________________________________________________________ 
 

42. Entre os documentos que NÃO integram o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (PCMAT), de acordo com a NR-18, pode-se 
citar: 

 
(A) Especificação técnica da proteção coletiva e indivi-

dual a ser utilizada. 
 
(B) Programa educativo contemplando a temática da 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho. 
 
(C) Memorial sobre condições de trabalho nas ativi-

dades ou operações, levando-se em consideração 
somente os acidentes fatais. 

 
(D) Projeto de execução das proteções coletivas em 

conformidade com as etapas da execução da obra. 
 
(E) Cronograma de prevenção das medidas corretivas 

definidas no PCMAT. 
_________________________________________________________ 
 

43. Num canteiro de obras, a quantidade necessária de vasos 
sanitários e de chuveiros para atender a um contingente 
de 140 trabalhadores é de, respectivamente,  

 
(A)   5  e    8 

(B)   7  e  14 

(C)   8  e  10 

(D)   9  e  18 

(E) 10  e  15 
_________________________________________________________ 
 

44. Acerca das Normas de Segurança do Trabalho em atividades 
de transporte manual de sacos, é INCORRETO afirmar: 

 
(A) Transporte manual de sacos é toda atividade reali-

zada de maneira contínua ou descontínua, essencial 
ao transporte manual de sacos, na qual o peso da 
carga é suportado, integralmente, por um só traba-
lhador, compreendendo também o levantamento e 
sua deposição. 

 
(B) O transporte deverá ser realizado mediante impulsão 

de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apro-
priados, ou qualquer tipo de tração mecanizada. 

 
(C) Na operação manual de carga e descarga de sacos, 

em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio 
de ajudante. 

 
(D) O transporte manual de sacos, por pranchas sobre 

vãos superiores a 1,00 m ou mais de extensão é 
vedado. 

 
(E) A distância máxima para o transporte manual de um 

saco é de 70,00 m. 

45. Quando o transporte em minas for feito a céu aberto, 
deve-se cuidar para que  
(A) a largura mínima das vias de trânsito seja du-

as vezes maior que a largura do maior veículo utili-
zado, no caso de pista simples, e três vezes, para 
pistas duplas.  

(B) os limites externos das bancadas utilizadas como 
caminhos e estradas estejam demarcados e, se pos-
sível, sinalizados durante todo o período das 7h00 
às 18h00.  

(C) nas laterais das estradas, onde houver riscos de 
quedas de veículos, sejam construídas leiras ou 
guarda corpo de 0,80 m, ou de altura que permita ao 
motorista saltar em caso de acidente.  

(D) os equipamentos de transporte de materiais ou pes-
soas possuam estrutura tal que dispensem o uso de 
dispositivos de bloqueio, uma vez que estes pos-
sibilitam o acionamento por pessoas não autoriza-
das.  

(E) os veículos de pequeno porte que transitam em 
áreas de mineração possuam sinalização, através 
de bandeira de sinalização no painel ou pendurada 
no espelho retrovisor, permitindo a sua visualização 
pelos operadores dos demais equipamentos e veí-
culos. 

_________________________________________________________ 
 

46. Sobre a execução de trabalhos em instalações elétricas, 
considere as seguintes medidas de proteção coletiva. 

 
 I. Desenergização elétrica e emprego da corrente de 

segurança. 
 

 II. Sistema de seccionamento automático de alimen-
tação. 

 
 III. Isolação das partes neutras da instalação. 

 
 IV. Bloqueio do religamento automático. 
 

Considerando a garantia da segurança e da saúde dos 
trabalhadores, está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) II e IV. 
(D) III. 
(E) IV. 

_________________________________________________________ 
 

47. 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 pres-

são da sala de controle.  
(E) instrumento que indique a pressão do vapor acu-

mulado. 
_________________________________________________________ 
 

48. De acordo com a NR-15, a definição “A concentração ou 
intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natu-
reza e o tempo de exposição ao agente, que não causará 
dano à saúde do trabalhador, durante a vida laboral”, 
refere-se a 

 
(A) limite de tolerância. 
(B) índice de tolerância. 
(C) fator de resistência. 
(D) nível de assimilação. 
(E) capacidade de tolerância. 
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49. Em um estudo realizado sobre a exposição ao calor foram 
obtidas as seguintes medições: Temperatura de bulbo úmi-
do natural = 27,3°C, Temperatura de bulbo seco = 25,7°C e 
Temperatura de globo = 28,5°C. Considerando a atividade 
em área externa com carga solar, o valor do Índice de Bulbo 
Úmido Termômetro Globo − IBUTG do ambiente é 

 
(A) 26,5 
(B) 26,8 
(C) 27,0 
(D) 27,4 
(E) 28,0 

_________________________________________________________ 
 

50. Uma empresa pretende construir um tanque de armazena-
mento de líquidos combustíveis, do tipo de superfície, com 
capacidade de 30.000 litros. Considerando a NR-20, as 
distâncias mínimas exigidas do tanque em relação à linha 
de divisa da propriedade adjacente e da via pública, 
devem ser, respectivamente, de 

 
(A)   3,0 m  e    1,5 m 
(B)   4,5 m  e    1,5 m 
(C)   9,0 m  e    3,0 m 
(D) 15,0 m  e    4,5 m 
(E) 30,0 m  e  10,5 m 

_________________________________________________________ 
 

51. Sobre os trabalhos a céu aberto considere: 
 
 I. É obrigatória a existência de abrigos, ainda que rús-

ticos, capazes de proteger os trabalhadores contra 
intempéries. 

 
 II. São facultativas as medidas especiais que protejam 

os trabalhadores contra a insolação excessiva, o 
calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes, 
desde que acompanhadas pela CIPA. 

 
 III. Para os trabalhos realizados em regiões pantano-

sas ou alagadiças, deverão ser adotadas medidas 
idênticas aos trabalhos realizados em áreas secas. 

 
 IV. Os locais de trabalho deverão ser mantidos em 

condições sanitárias compatíveis com o gênero de 
atividade. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I e III. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) III. 

(E) IV. 

_________________________________________________________ 
 

52. Uma das técnicas utilizadas na avaliação quantitativa dos 
agentes químicos no campo de atuação dos trabalhadores 
de uma organização é a técnica de medição, conforme 
normas vigentes (FUNDACENTRO/ACGIH), por meio de 

 
(A) conjunto de 3 sondas: analisador de globo, termô-

metro de bulbo seco e difusor de pressão de meio 
úmido. 

 
(B) tubos colorimétricos. 
 
(C) espectrodosímetro, na curva de compensação "A". 
 
(D) monitores de difusão passiva ou métodos de amos-

tragem instantânea. 
 
(E) dosímetro digital com amostrador gravimétrico indi-

vidual. 

53. Sobre os trabalhos em locais confinados, considere: 
 
 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. 

_________________________________________________________ 
 

54. Situações de trabalho nas quais se encontram pressões 
anormais, fumos e ritmo excessivo de produtividade ex-
põem os trabalhadores, respectivamente, a riscos 

 
(A) físicos, químicos e ergonômicos. 

(B) químicos, biológicos e de acidentes. 

(C) de acidentes, biológicos e ergonômicos. 

(D) físicos, de acidentes e físicos. 

(E) biológicos, químicos e de acidentes. 

_________________________________________________________ 
 

55. Na representação gráfica do Mapa de Riscos, segundo a 
Norma, os riscos a que estão relacionados os agentes vi-
bração e gases asfixiantes, deverão ser identificados, res-
pectivamente, pelas cores 

 
(A) vermelho e azul. 

(B) marrom e amarelo. 

(C) verde e vermelho. 

(D) amarelo e verde. 

(E) azul e marrom. 

_________________________________________________________ 
 

56. Considerando os recursos e instrumentos para a investi-
gação das relações saúde-trabalho-doença, doenças co-
mo bronquite crônica, dermatite de contato alérgica, asma 
e doenças mentais, segundo sua relação com o trabalho, 
são classificadas na categoria: 

 
(A) agravo do trabalho por antecedentes pessoais e fa-

miliares. 
 
(B) trabalho como fator contributivo, mas não neces-

sário. 
 
(C) trabalho como causa necessária. 
 
(D) trabalho resultante de distúrbio ambiental quantita-

tivo e qualitativo. 
 
(E) trabalho como provocador de um distúrbio latente, 

ou agravador de doença já estabelecida. 
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57. Quanto ao pronunciamento do médico-perito do INSS, sobre a existência ou não de incapacidade laborativa do segurado 
decorrente de doença profissional, este deve considerar as seguintes informações: 

 
 I. Indicação ou necessidade de proteção do segurado doente, por exemplo, contra reexposições ocupacionais a agentes 

patogênicos sensibilizantes ou de efeito cumulativo. 
 
 II. Eventual existência de hipersuscetibilidade do segurado ao agente patogênico relacionado com a etiologia da doença. 
 
 III. Dispositivos legais pertinentes como as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego ou de órgãos da 

saúde, acordos coletivos, entre outros. 
 
 IV. Mercado de trabalho e outros fatores exógenos. 
 
Está correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
 
(B) I, III e IV, apenas. 
 
(C) II e III, apenas. 
 
(D) II e IV, apenas. 
 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
58. São doenças do trabalho relacionadas a vibrações: 
 

(A) Síndrome de Raynaud, Acrocianose e Acroparestesia. 
 
(B) Labirintite, Neoplasia maligna da cavidade nasal e Conjuntivite. 
 
(C) Laringotraqueíte Aguda, Bronquite Obstrutiva Crônica e Urticária Alérgica. 
 
(D) Neoplasia maligna da bexiga, Neurite Óptica e Arritmias cardíacas. 
 
(E) Angina Pectoris, Gengivite Crônica e Encefalopatia Tóxica Crônica. 

 
 
59. Na Análise Ergonômica do Trabalho – AET, fatores como pausas, flexibilidade de parada e ginástica são considerados condi-

ções 
 

(A) organizacionais no trabalho. 
 
(B) técnicas. 
 
(C) ambientais laborais. 
 
(D) de regulação no trabalho. 
 
(E) cognitivas. 

 
 
60. Considere: 
 
 I. Associação de classe de empregados. 
 II. Empresa empregadora. 
 III. Cooperativa de trabalho ou de produção. 
 IV. Organismo previdenciário público e privado. 
 V. Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO. 
 VI. Sindicato de Categoria. 
 

A elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário é de responsabilidade dos seguintes agentes: 
 

(A) I, II, III, IV e V, apenas. 
 
(B) I, II e V, apenas. 
 
(C) II, III, V e VI, apenas. 
 
(D) III e V, apenas. 
 
(E) I, II, III, IV, V e VI. 
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO  

 

 

Atenção: A Prova Discursiva − Redação deverá ter a extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas. 

 

Foi constatado um acidente com um pintor quando se processava a montagem de uma estrutura metálica (trabalho em 

altura) na ampliação da planta de processo contínuo, em ambiente fechado, de uma refinaria de petróleo. 

Considerando a situação exposta, discorra sobre a investigação do referido acidente, assumindo a postura do respon-

sável pela segurança do trabalho da empresa. 
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