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De acordo com o texto, 
(A) os fones em formato de concha não são recomendados.
(B) o zumbido no ouvido pode ser um alerta para quem 

está fazendo uso inadequado do fone de ouvido. 
(C) como o limite de tolerância ao ruído está relacionado ao 

tempo de uso e à intensidade do som, quanto mais alto 
for o som, maior é o tempo que a pessoa pode ficar com 
os fones nos ouvidos.

(D) o otorrinolaringologista Ayres afirma que o tempo de 
descanso suficiente entre uma ouvida e outra é de, no 
máximo, 1 hora. 

Assinale a alternativa em que os itens destacados 
possuem o mesmo fonema consonantal em todas 
as palavras da sequência. 

(A) Externo – precisa – som – usuário.
(B) Gente – segurança – adjunto – Japão.
(C) Chefe – caixas – deixo – exatamente.
(D) cozinha – pesada – lesão – exemplo.

Assinale a alternativa cujas palavras da sequência 
NÃO apresentam letras funcionando como 
semivogais. 

(A) cuidados – ruídos - decibéis. 
(B) temporário – ruídos - lesão.
(C) lesão - alto -uso.
(D) ruídos – médico - fones. 

Em todas as palavras a seguir há um dígrafo, 
EXCETO em

(A) prazo. 
(B) cantor.
(C) trabalho.
(D) professor.

Em “‘Não escutar com o volume muito alto...’”, a 
palavra em destaque exerce função de 

(A) advérbio de modo.
(B) conjunção condicional.
(C) advérbio de intensidade.
(D) pronome indefinido. 

Em qual das palavras a seguir há um prefixo de 
negação?

(A) Irreversíveis.
(B) Geralmente.
(C) Inteligente.
(D) Igual. 

Uso em excesso do fone de ouvido com som alto causa 
danos à saúde

Médico de Itapetininga (SP) orienta sobre cuidados 
com o uso do fone. Dependendo da intensidade os 
problemas podem ser irreversíveis.

O uso em excesso do fone de ouvido com som alto 
causa danos à saúde, segundo o médico de Itapetininga 
(SP), José Otávio Ayres. Ele explica que o sintoma de uma 
lesão auditiva por exposição a ruído alto é zumbido. “É 
um alerta que a pessoa está tendo uma perda de audição. 
Se o zumbido for intermitente, sumir, for temporário, 
a lesão em parte reverteu. Mas se ele for permanente a 
lesão provavelmente também é.”

O limite de tolerância ao ruído está relacionado ao 
tempo de uso e à intensidade do som. Quanto mais alto, 
menos tempo deve-se ficar com o fone. Se estiver a 85 
decibéis, por exemplo, é possível ficar 8 horas com o 
equipamento. Já 100 decibéis desce para uma hora o 
tempo máximo recomendado de exposição. Com 115 
decibéis são apenas 7 minutos.

Para o otorrinolaringologista Ayres, para utilizar os 
fones é preciso ter bom senso. “Não escutar com o volume 
muito alto, escutar no menor possível que ele seja capaz 
de compreender. E não fazê-lo por muito tempo seguido, 
ter horas de descanso.”

Os fones em formato de concha são mais 
recomendados do que aqueles posicionados no interior 
do ouvido, de acordo com o médico. Esses maiores 
vedam o som ambiente e impedem o externo. Mas 
independentemente do formato ou da cor é preciso então 
se preocupar com os efeitos a longo prazo que os fones 
podem trazer.

O DJ Michel Max depende dos fones, são horas 
de trabalho com o som alto nos ouvidos. Além disso, 
quando não está em eventos e baladas está no estúdio. 
“Única coisa que eu percebo geralmente é quando acaba 
o evento e na hora de dormir que eu percebo um pouco de 
zumbido, um incômodo, mas no outro dia está normal”, 
conta.

O cantor João Hernani também usa os fones na hora 
de gravar as músicas e até mesmo no palco quando se 
apresenta pra se comunicar com a produção. “Deixo alto 
porque a gente tem uma cozinha com a bateria atrás, e a 
gente precisa ouvir muito bem a voz para gente poder cantar 
sem forçar”, explica.

Já o Professor José Ricardo Favoretto costuma ouvir 
músicas na hora de malhar, ele diz que ajuda no 
desempenho. “Sempre que você está fazendo um 
exercício, às vezes uma série mais pesada que você 
precisa de um pouco mais de energia, normalmente o 
som ajuda. Eu tenho preocupação, sei que com o som 
muito alto os danos aos ouvidos são irreversíveis.”

Texto adaptado: http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/
noticia/2014/06/uso-em-excesso-do-fone-de-ouvido-com-som-alto-

causa-danos-saude.html
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Uma pesquisa realizada com 250 adolescentes de 
um colégio, perguntava qual banda elas gostavam 
mais. 130 optaram por Pear Jam, 110 optaram por 
Foo Fighters e 50 optaram pelas 2 bandas. Sendo 
assim, quantas adolescentes não optaram nem 
por Pear Jam e nem por Foo Fighters?

(A) 10
(B) 30
(C) 40
(D) 60

Quando dividimos o número 51 em partes 
proporcionais a 3, 4 e 10, obtemos como resultado 
os números x, y e z respectivamente. Sabendo 
disso, qual é o valor de z-x?

(A) 30
(B) 21
(C) 12
(D) 9

Para fazer 200 ml de suco natural de laranja, Luana 
precisa de 4 laranjas. Se Luana quiser fazer 3 litros 
de suco, quantas laranjas ela precisará? 
Obs. Considere que cada laranja produz a mesma 
quantidade de suco.

(A) 20
(B) 40
(C) 60
(D) 65

Qual das alternativas a seguir NÃO apresenta um 
múltiplo de 6?

(A) 12
(B) 16
(C) 18
(D) 72

Quando calculamos x% de 550, obtemos como 
resultado 115,5. Qual é o valor de x?

(A) 21
(B) 18
(C) 16
(D) 15,5

Lucas somou dois números e obteve como 
resultado 102. Em seguida, pegou os mesmos dois 
números do início e fez uma subtração obtendo 
como resultado 26. Quais eram esses números?

(A) 72 e 30
(B) 64 e 36
(C) 64 e 38
(D) 60 e 42

Em “Se o zumbido for intermitente...”, a palavra em 
destaque tem o mesmo sentido de

(A) contínuo.
(B) permanente.
(C) interrompido por períodos.
(D) pouco insignificante.

Em “Já 100 decibéis desce para uma hora o tempo 
máximo recomendado de exposição.”, 

(A) o verbo em destaque está no singular para concordar 
com “o tempo máximo recomendado de exposição.

(B) o verbo em destaque está no singular porque há um 
erro de concordância, pois deveria concordar com 
“100 decibéis”.

(C) o verbo em destaque está concordando com “uma 
hora”.

(D) a oração toda ficaria comprometida semanticamente 
se fosse acrescentada uma vírgula após “decibéis.”

Em “Para o otorrinolaringologista Ayres, para 
utilizar os fones é preciso ter bom senso.”,

(A) o primeiro “Para” em destaque é uma conjunção que 
indica finalidade. 

(B) o segundo “para” em destaque introduz uma oração, 
pois há um verbo que o acompanha. 

(C) a expressão “é preciso ter bom senso” não está 
antecedida por vírgula por ser predicativo do sujeito.

(D) a expressão “para utilizar os fones” é um sujeito 
oracional. 

“Se estiver a 85 decibéis, por exemplo, é possível 
ficar 8 horas com o equipamento.” A oração em 
destaque

(A) não indica hipótese, pois o verbo se encontra no futuro 
do modo indicativo, modo que indica certeza. 

(B) é uma oração adverbial que indica condição.
(C) expressa causa.
(D) expressa tempo decorrido. 
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Dados os conjuntos                                    

Assinale a alternativa que apresenta o conjunto        

(A) {0; 3; 6}

(B) {5; 7}

(C) {7}

(D) 
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Uma árvore com uma altura de 9 metros, em 
uma determinada hora do dia projeta no solo 
uma sombra de 1 metro. Ao mesmo tempo, nas 
proximidades desta árvore se encontra uma flor 
com 30 cm de altura. Qual será a medida da sombra 
desta flor aproximadamente?

(A) 0,01 m
(B) 0,02 m
(C) 0,03 m
(D) 0,09 m

Um retângulo possui 20 cm de comprimento e 6 
cm de altura. Qual é o seu perímetro?

(A) 52 cm
(B) 54 cm
(C) 86 cm
(D) 120 cm

Sabendo que              e que a razão      é igual a 7, 

então, qual é o valor de      ?
(A) 1
(B) 3
(C) 5
(D) 7
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INFORMÁTICA

Um usuário de planilha eletrônica inseriu nas 
células A1, A2, A3, A4, C1 e C2, respectivamente, 
os valores 2, 4, 6, 8, 10 e 6. O usuário agora quer 
calcular o valor médio dos valores inseridos, 
assinale a alternativa que apresenta a opção 
correta para este cálculo. 
Obs.: Considere que as células B1, B2, B3, B4, C3 
e C4 já têm valores inseridos e não devem fazer 
parte desta MÉDIA. Considere, também, o uso das 
planilhas eletrônicas Microsoft Excel e BrOffice.
org Calc.

(A) =MÉDIA(A1:C4)
(B) =MEDIANA(A1:C4)
(C) =MÉDIA(A1:A4;C1:C2)
(D) =MEDIANA(A1:A4;C1:C2)

Em relação aos conceitos de Hardware e Software, 
podemos afirmar que

(A) a memória ROM tem por função armazenar, para 
uso posterior, os arquivos salvos pelo usuário no 
computador. 

(B) um Software Aplicativo, em execução no computador, 
está carregado na Memória RAM.

(C) uma placa de rede Offboard habilita um usuário a 
conectar seu computador à internet mesmo sem 

uso de cabos ou sinal Wireless, basta apenas o 
computador e a placa de rede Offboard.

(D) todo Software Aplicativo é, por definição, um Software 
Freeware (Gratuito).

Para incluir desenhos, filmes, sons ou fotos de 
catálogo a fim de ilustrar um conceito específico 
no processador de texto Microsoft Word 2010 
(instalação padrão português – Brasil), é possível 
acionar a opção

(A) Clip-Art.
(B) Formas.
(C) WordArt.
(D) SmartArt.

Sobre o Sistema Operacional Windows XP, assinale 
a alternativa INCORRETA.
Obs.: O caractere + é utilizado apenas para 
interpretação.

(A) A barra de tarefas mostra as janelas que estão abertas, 
mesmo que algumas delas estejam minimizadas ou 
ocultas sob outra janela.

(B) É possível abrir sites da Internet utilizando para isto o 
Comando Executar.

(C) Sempre que um arquivo é excluído, o Windows pede 
que o usuário confirme a exclusão.

(D) As teclas de atalho CTRL+X e CTRL+V têm, 
respectivamente, as funções de Excluir e Colar.

Sobre os softwares compactadores de arquivos, 
assinale a alternativa correta.

(A) Para excluir do computador um documento 
compactado, é necessário antes descompactá-lo para 
que seja possível esta exclusão.

(B) Winrar, Desfragmentador e Winzip são exemplos de 
softwares compactadores de arquivos.

(C) Não é possível compactar vários arquivos em uma 
única pasta compactada.

(D) A compactação de arquivos é muito utilizada para 
transferência (Download e Upload) de arquivos pela 
internet, reduzindo a massa (tamanho) dos arquivos.
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(A) nasceu na Bahia, por volta de 1730, foi importante 
pintor e compositor de música sacra.

(B) nasceu em Minas Gerais e foi um importante escultor, 
entalhador e arquiteto do Brasil colonial.

(C) nasceu em Minas Gerais, foi importante pintor e ator 
do Brasil colonial.

(D) nasceu na região de Goiás, filho de pais escravos, 
conseguiu sua alforria através de João Gomes Batista 
que, percebendo seu talento para artes plásticas, 
ofereceu-lhe estudos na Academia de Arte Portuguesa. 

Assinale a alternativa correta sobre as unidades 
de relevo do Paraná.

(A) Podem ser classificadas em: primeiro planalto 
paranaense (da Serra do Mar até a Serrinha),  segundo 
planalto paranaense (da Serrinha até a Serra Geral) 
e  terceiro planalto paranaense (da Serra Geral até o 
talvegue do rio Paraná).

(B) Podem ser classificadas em: primeiro planalto 
paranaense (da Serra do Mar até a Serrinha),  
segundo planalto paranaense (da Serrinha até Serra 
Geral), terceiro planalto paranaense (da Serra Geral 
até o talvegue do rio Paraná) e quarto planalto ( até o 
limite com Santa Catarina).

(C) Podem ser classificadas em baixada paranaense, 
Serra do Mar, Serra Cristalina, planalto paleozóico e 
planalto basáltico.

(D) O planalto basáltico, ou segundo planalto do Paraná, 
também chamado de planalto de Curitiba, é a mais 
extensa das unidades de relevo do estado e também 
é representado por rochas da Bacia do Paraná.

São programas sociais oferecidos pelo governo 
federal do Brasil:

(A) Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Bolsa Saúde 
Profissional do Sexo (Vida Digna).

(B) Bolsa Família, Prouni, Ciência sem Fronteiras e Rede 
Cegonha.

(C) Bolsa Crack, Prouni, Pronatec e Saúde Não tem 
Preço.

(D) Saúde não tem Preço, Bolsa Família e Bolsa Saúde 
Profissional do Sexo (Vida Digna).

A ocupação do Planalto Curitibano, em fins 
do século XVII, ensejou a formação de alguns 
povoados. O de maior expressão foi o que 
originou a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 
de Curitiba. A região que hoje é ocupada pelo 
município de Pinhais pertencia, nessa época, ao 
território de Curitiba. Sobre a história política de 
Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) No final do ano de 1991, foi realizado um plebiscito 
para verificar o interesse da população de Pinhais 
pela implantação de um poder executivo e legislativo 
local. O município de Pinhais foi oficial e solenemente 
instalado no dia 20 de março do ano de 1992.

(B) No ano de 1890, uma parte do território de Curitiba 
foi desmembrada, passando a constituir o município 
de Colombo. A região que comportava Pinhais estava 
inserida nessa área desmembrada, Pinhais passou, 
assim, a pertencer a Colombo.

(C) No ano de 1932, o território onde se situa Pinhais 
passou a pertencer ao município de Piraquara, no 
mesmo momento em que o município de Colombo 
foi extinto (seu território foi reanexado ao de Curitiba, 
sendo recriado mais tarde).

(D) Devido à importância e a participação que o povoado 
conquistou no cenário político municipal, Pinhais foi 
elevado à categoria de Distrito em 21 de novembro de 
1943.

Sobre a evolução política de Pinhais, assinale a 
alternativa correta.

(A) A região que hoje é ocupada pelo município de Pinhais 
pertencia, em fins do século XVII, ao território de 
Curitiba. Em 1890, passou a pertencer a Colombo e 
a Curitiba, novamente, em 1932, sendo o município 
estabelecido oficialmente em 1992.

(B) A região que hoje é ocupada pelo município de Pinhais 
pertencia, em fins do século XVII, ao território de 
Curitiba. Em 1890, passou a pertencer a São José dos 
Pinhais e a Piraquara, em 1932, sendo o município 
estabelecido oficialmente em 1992.

(C) A região que hoje é ocupada pelo município de Pinhais 
pertencia, em fins do século XVII, ao território de 
Curitiba. Em 1890, passou a pertencer a Colombo e a 
Piraquara, em 1932, sendo o município estabelecido 
oficialmente em 1992.

(D) A região que hoje é ocupada pelo município de Pinhais 
pertencia, em fins do século XVII, ao território de 
Curitiba. Em 1890, passou a pertencer a Colombo e 
a Araucária, em 1932, sendo o município estabelecido 
oficialmente em 1991.

Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como 
Aleijadinho, foi um importante artista brasileiro. 
Sobre Aleijadinho, podemos afirmar que

CONHECIMENTOS GERAIS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Segundo a NR 15, qual é o limite de tolerância 
à exposição diária ao agente físico ruído para 
08h00min de trabalho?

(A) 90 dB (A).
(B) 75 dB (A).
(C) 85 dB (A).
(D) 80 dB (A).

Acima de quantos trabalhadores a empresa é 
obrigada a constituir uma CIPA?

(A) Acima de 20 trabalhadores.
(B) Acima de 25 trabalhadores.
(C) Acima de 30 trabalhadores.
(D) Acima de 15 trabalhadores.

A CIPA será composta de
(A) representantes dos empregados e empregador.
(B) representantes dos empregados, empregador e 

Sindicato.
(C) representante do empregador, empregados e gerente 

da empresa.
(D) representantes do empregador, empregados e 

trabalhadores terceirizados.

O que significa CIPA?
(A) Comissão interna de prevenção de acidentes.
(B) Comissão de investigação para prevenção de 

acidentes.
(C) Comissão interna de propagação de acidentes.
(D) Comissão individual de prevenção de acidentes.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
O mandato dos membros eleitos da CIPA 
terá a duração ____________, permitida 
___________________.

(A) de dois anos / uma reeleição
(B) do ano da gestão / uma reeleição
(C) do ano da gestão / duas reeleições
(D) do ano da gestão / três reeleições

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
O ___________é parte integrante do conjunto 
mais amplo de iniciativas da empresa no campo 
da saúde dos______________, estabelecido na 
NR______.

(A) LTCAT / trabalhadores / 06
(B) SESMT / trabalhadores / 07
(C) PCMSO / trabalhadores / 07
(D) PCMAT / trabalhadores / 07

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
Para avaliação quantitativa de ruído é utilizado 
o_______________, sendo que o resultado é dado 
em_______________. 

(A) termômetro de globo / decibéis 
(B) luxímetro / decibéis
(C) anemômetro / decibéis
(D) decibelímetro / decibéis

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
Para trabalhos acima de ___metros de altura é 
obrigatório o uso do cinto de segurança.

(A) 5
(B) 2
(C) 7
(D) 10

Quais são os agentes que constituem o risco 
físico?

(A) Ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não 
ionizantes, químico, frio, calor, umidade, pressões 
anormais.

(B) Ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não 
ionizantes, frio, calor, umidade, pressões anormais.

(C) Ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não 
ionizantes, frio, calor, umidade, pressões anormais, 
fumos metálicos.

(D) Levantamento de peso, vibrações, radiações 
ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, 
umidade, pressões anormais.

Qual Norma Regulamentadora trata da proteção 
contra incêndio?

(A) NR12.
(B) NR 13.
(C) NR 33.
(D) NR23.

Assinale a alternativa que aponta a Norma que 
estabelece os requisitos mínimos e as medidas 
de proteção para o trabalho em altura, envolvendo 
o planejamento, a organização e a execução, 
de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente 
com esta atividade.

(A) NR 18.
(B) NR 35.
(C) NR 17.
(D) NR 10.
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Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
O ____ é todo o dispositivo de uso _______________ 
utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção 
contra os riscos capazes de ameaçar à sua 
________________ e a sua saúde.

(A) EPC / individual / segurança 
(B) EPI / individual / segurança
(C) EPI / individual / agilidade
(D) PET / individual / segurança

O que visa a Norma Regulamentadora 17?
(A) Estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente.

(B) Estabelecer parâmetros que permitam a adaptação do 
homem ao posto de trabalho.

(C) Estabelecer que tanto o homem como a mulher possa 
erguer peso superior a 25kg.

(D) Estabelecer que em locais com presença de ruído seja 
obrigatório o uso de protetor auditivo.

Qual conceito legal caracteriza acidente de 
trabalho? 

(A) Conforme dispõe o art. 18 da Lei n°8.213/92, acidente 
de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(B) Acidente de trabalho é o que ocorre em períodos em 
que o trabalhador está de folga.

(C) Conforme dispõe o art. 19 da Lei n°8.213/91, acidente 
de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(D) Acidente de trabalho é aquele que não ocorre dentro 
da empresa e não provoca lesão. 

Radiação não ionizante é considerada um risco
(A) químico.
(B) biológico.
(C) físico.
(D) ergonômico.

Qual é o valor aplicado em porcentagem para 
pagamento do adicional de periculosidade?

(A) 30% do salário mínimo.
(B) 20% do salário do empregado.

(C) 30% do salário do empregado.
(D) 40% do salário do empregado.

O empregador é obrigado a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, equipamento de 
proteção individual adequado ao risco e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sempre 
que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de acidentes 
e danos à saúde dos empregados. Qual é a Norma 
Regulamentadora que obriga o empregador a 
fornecer os EPIs aos trabalhadores?

(A) NR 7.
(B) NR 5.
(C) NR 10.
(D) NR 6.

Quem pode fazer o PPRA?
(A) Somente o técnico de segurança do trabalho.
(B) O engenheiro de segurança.
(C) O médico do trabalho.
(D) Pode ser feito pelo SESMT, ou por pessoa ou equipe 

de pessoas, que a critério do empregador, sejam 
capazes de desenvolver o disposto na NR-9.

Segundo a NR 15, as atividades ou operações que 
exponham os trabalhadores às radiações da luz 
negra (ultravioleta na faixa 400-320 nm) não serão 
consideradas insalubres. Qual é a grandeza física 
representada pela unidade e o submúltiplo nm?

(A) Potência.
(B) Amplitude quântica.
(C) Potência atômica.
(D) Comprimento de onda.

Segundo a NR 15, qual é a definição de 
descompressão?  

(A) É o conjunto de procedimentos, através do qual um 
mergulhador elimina do seu organismo o excesso 
de gases inertes absorvidos durante determinadas 
condições hiperbáricas, sendo tais procedimentos 
absolutamente necessários, no seu retorno à pressão 
atmosférica, para a preservação da sua integridade 
física.

(B) É o conjunto de procedimentos, em que um trabalhador 
que sofre constante pressão no trabalho é afastado 
por um período de tempo, sob determinação de um 
profissional da medicina psiquiatra.

(C) É o conjunto de procedimentos, em que o trabalhador 
que exerce função em aeronaves de alta performance 
que excede 3 g de gravidade deve ser submetido ao 
retornar ao solo.

(D) É o conjunto de procedimentos, em que o trabalhador 
que exerce função em minas de extração de minério 
com profundidade superior a 150 metros, deve ser 
submetido ao fim de uma exposição superior de 
7h00m de trabalho contínuo.
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------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Questão

Resp.

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 41 4637 42 4738 43 4839 44 4940 45 50

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 


